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  ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022 

 

Às 09:00 horas (horário local), do dia 17 de outubro de 2022, no Auditório da Sede Provisória do 

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco – CRO/PE, endereço infraimpresso, inscrito no CNPJ 

sob o nº 11.735.263/0001-65, em sessão aberta aos interessados, reuniram-se o Sr. Alexandre Nunes 

Herculano, Pregoeiro, designado conforme Portaria CRO/PE nº 19/2022, de 09 de fevereiro de 2022, para 

sob sua presidência apreciar, analisar e julgar o Pregão Presencial nº 007/2022, do Processo CRO/PE nº 

120/2022, cito a presença no certame como apoio, no impedimento da equipe de apoio do Pregoeiro, o Sr. 

Guilherme Sávio da Mota Godoy, e a participação do Procurador Jurídico do CRO/PE, o Dr. Paulo Romero 

Veloso, cujo objeto trata da contratação de empresa especializada para prestação de serviços em 

organização de eventos para a Solenidade do dia do Cirurgião Dentista 2022. Retomando os trabalhos 

da licitação pública iniciados em 14/10/2022, diante da presença apenas da Srª. Brenda Caminha Arruda, 

CPF nº xxxxxxxxxxx representante da Empresa 4People Promoções, eventos e consultoria Ltda, CNPJ nº 

27.342.786/0001-81, considerada já credenciada no certame, decide o pregoeiro em dar prosseguimento 

com o mesmo, iniciando com a entrega da proposta reformulada da empresa 4People Promoções, Eventos e 

Consultoria Ltda, com a separação dos valores individuais e por itens conforme consta na Ata da Sessão do 

dia 14/10/2022, tendo como base a última oferta da empresa no valor global de R$ 49.191,25 (quarenta e 

nove mil cento e noventa e um reais e vinte e cinco centavos). Iniciando a sessão, tendo em vista a 

proximidade da solenidade, a empresa informou da necessidade de mudança do local onde será realizado o 

evento, passando, doravante, a ser realizado no Mar Hotel, localizado na Av. Barão de Souza Leão, no 

bairro de Boa Viagem, e não mais no Hotel Bugan, haja vista a indisponibilidade da data. Diante da 

mudança do local, passou a ser desnecessário alguns itens da proposta anterior, que foram excluídos para 

que não haja prejuízo à Autarquia, quais sejam: 1 – Despesa com o pessoal durante o evento, tais como 

mestre de cerimônia, recepcionista; 2- 02 (dois) arranjos grandes de flores naturais para o fundo da mesa 

solenidade; 3- Disponibilização de tapetes; 4- 02 (dois) arranjos de flores naturais para lounge no deck; 5- 

01 (um) back drop 3x1 no fundo da mesa solenidade; 6 – 01 (um) microfone para púlpito, concretizando 

uma economia de R$ 4.228,00 (quatro mil, duzentos e vinte e oito reais). Ainda que haja esta economia, o 

pregoeiro solicitou uma análise da empresa acerca dos demais itens, no sentido de melhorar os valores dos 

itens da proposta. Diante do cenário, a empresa 4People apresentou nova proposta no valor global de R$ 

41.064,50 (quarenta e um mil sessenta e quatro reais e cinquenta centavos), o qual foi aceito pelo 

pregoeiro. Dando continuidade aos trabalhos, foi iniciada a fase de habilitação da Empresa 4People 

Promoções, tendo sido conferida toda a documentação, estando a mesma atendendo o que foi solicitado no 

edital, sendo a mesma adjudicada para o objeto da licitação. E, por estarem justos e acordados, declaram as 

partes aceitar todas as disposições estabelecidas na presente Ata deste Pregão Presencial que, lida e achado 

conforme, vai assinada pelo senhor Alexandre Nunes Herculano, Pregoeiro do CRO/PE, pela equipe de 

apoio, Procurador Jurídico Dr. Paulo Romero Veloso e pela representante da Empresa, abaixo identificada, 

todos presentes neste ato.  

Recife/PE, 17 de outubro de 2022. 

 

 

GUILHERME SÁVIO DA MOTA GODOY            ALEXANDRE NUNES HERCULANO 

            Equipe de apoio      Pregoeiro do CRO/PE 

 

 

        PAULO ROMERO VELOSO                                        Srª. BRENDA CAMINHA ARRUDA 

       Procurador Jurídico do CRO/PE                                     4People Promoções, eventos e consultoria Ltda 
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