
2° Ata da Reunião da Comissão Permanente de Licitaç ões 

 Ata de reunião realizada às 14h15min, do dia 08 de agosto de 2017, referente 

ao Edital Tomada de Preço n° 005/2017 e Processo de Licitação n° 143/2017, com o 

objeto para contratação de empresa para fins de prestação de serviços de Limpeza, 

Conservação e Higienização, Vigia e Zeladoria, a mesma realizou-se na sala de 

reuniões da Comissão Permanente de licitações, onde estiveram presentes os 

senhores integrantes da Comissão e os representantes das seguintes empresas as 

quais apresentaram os envelopes da documentação e propostas: Realcred 

Prestadora de Serviços Ltda – ME, inscrito no CNPJ sob n° 22.172.223/0001-79, 

ALC – Serviços de Limpeza Ltda – EPP, inscrito no C NPJ sob n° 10.265.644/0001-

65, M.S.V Sistemas de Segurança Ltda – EPP, inscrit o no CNPJ sob n° 

06.352.011/0001-17, Syltec Serviços de Limpeza Ltda  – EPP, inscrito no CNPJ sob 

n° 06.264.423/0001-03, GN Comércio e Serviços Ltda –ME, inscrito no CNPJ sob 

n° 17.290.783/0001-98 e Boatroca. Com Ltda – ME, in scrito no CNPJ sob n° 

94.368.743/0001-62. Após análise da documentação de habilitação a comissão 

permanente de licitações declarou habilitadas as seguintes empresas: Realcred 

Prestadora de Serviços Ltda – ME, ALC – Serviços de  Limpeza Ltda – EPP, M.S.V 

Sistemas de Segurança Ltda – EPP, Syltec Serviços d e Limpeza Ltda – EPP, GN 

Comércio e Serviços Ltda –ME, e Boatroca. Com Ltda – ME. 

 Como nem todas as empresas apresentaram a declaração renunciando o prazo 

recursal referente à fase de habilitação constante no item 5.2 do edital letra e), abriu-se  

o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar desta data, para apresentação de eventuais 

recursos quanto a esta fase da licitação. 

 Decorrido o prazo de recurso será marcado uma nova data para a abertura das 

propostas referente à Tomada de Preço n° 005/2017 e Processo de Licitação n° 

143/2017. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente ata de reunião da 

comissão permanente de licitações que segue assinada pelos presentes. 

 
Comissão: Rangeli Caragnatto, Eliane Vieira Leite, Jucinara Rodrigues da Silva.  

 
 
  
 



Empresas presentes: 
 
  
 ___________________________________ 

ALC – Serviços de Limpeza Ltda – EPP,  
Suzana M. D. Pretto. 
 
 
 
__________________________________ 
Boatroca. Com Ltda – ME, 
Eduardo Garmus de Souza. 
 
 
 
__________________________________ 
Syltec Serviços de Limpeza Ltda – EPP, 
Marcelo Silveira dos Santos. 
 
 
 
__________________________________ 
GN Comércio e Serviços Ltda –ME, 
Lucas de Jesus Silva. 


