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ATA DA SESSÃO PÚBLICA, REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 
001/2017 – DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

 
Processo nº 1.850/2017 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e 
dezessete, às nove horas, na sala de licitações, a Pregoeira 
designada pela Portaria 006/2017 e a equipe de apoio, 
reuniram-se com a finalidade de realizar a sessão de 
resultado do item 4.2 da empresa arrematante SMARAPD 
INFORMÁTICA LTDA., bem como fazer abertura do envelope de 
documentações complementares. 
 
Aberta a sessão, verificou-se que somente a empresa SMARAPD 
INFORMÁTICA LTDA. compareceu a sessão. 
  
Em seguida foi dado resultado ao item 4.2 da empresa 
arrematante SMARAPD INFORMÁTICA LTDA, analisado pelo 
contador Aniel Lúcio da Silva, sendo que, a empresa SMARAPD 
INFORMÁTICA LTDA., apresentou balanço do exercício de 2015 a 
mesma não é optante do simples nacional e o prazo para 
apresentação e registro do balanço na junta e até 
30/06/2017, cumprindo assim todos os requisitos editalícios 
para habilitação. 
  
.Em ato contínuo foi aberto o envelope de documentações 
complementares, verificando que a mesma apresentou toda a 
documentação exigidas em edital, anexo 2 item 2 do TR.  
 
Em sequência, foi agendado para apresentação do toda sistema 
de software para o dia 25/05/2017 a partir das 9 H.. 
 
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão, 
cuja presente ata vai rubricada e assinada pela Pregoeira, 
pelos membros da Equipe de Apoio e pelos representantes da 
empresa presente ao final relacionado. 
  
Cariacica-ES, 24 de maio de 2017         
                                                                                                                              
 

Mara Jane Langa  
Pregoeira 
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Lilian Kristina da Silva Vitorazzi Vagner 
Membro da Equipe de Pregão 
 
 
Marcos Antonio Igidio 
Membro da Equipe de Pregão 
 
ANIEL LÚCIO DA SILVA 
CONTADOR/CMC 
 
SERGIO CARLOS NASCIMENTO 
RG.712.064 – SSP-ES 
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA 
 
TIAGO VINICIUS DUTRA CORREA  
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA. 
 
DANILO BATISTA PAULINE BRANTES RIBEIRO 
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA. 


