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  ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022 

 

Às 09:00 horas (horário local), do dia 14 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, o Sr. José Augusto Jesus Alves dos Santos,  Pregoeiro e equipe de apoio, respectivamente, 

designada conforme Portaria CRO/PE nº 19/2022, de 09 de fevereiro de 2022, para sob a presidência do 1º 

declinado para apreciar, analisar e julgar o Pregão Presencial nº 007/2022, do Processo CRO/PE nº 

120/2022, cito a presença no certame do Procurador Jurídico do CRO/PE, 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. Iniciando o Pregão Presencial, diante da 

presença apenas da Srª. Brenda Caminha Arruda, CPF nº xxxxxxxxxxxxx representante da Empresa 

4People Promoções, eventos e consultoria Ltda, CNPJ nº 27.342.786/0001-81, considerando desde já 

credenciada no certame, resolve o pregoeiro conceder mais 10 minutos objetivando a chegada de outros 

participantes visando a concorrência e buscar melhores propostas para o objeto em tela. Fim do prazo 

estabelecido, tendo em vista a proximidade da data da Solenidade e a impossibilidade de remarcar o 

certamente público, pois acarretaria prejuízo na execução do mesmo, decide o pregoeiro em prosseguir o 

certame com a empresa que encontra-se presente. Estando a empresa credenciada, teve início a abertura do 

envelope da proposta. A empresa 4People Promoções, eventos e consultoria Ltda ofertou proposta global 

no valor de R$ 54.585,25 (cinquenta e quatro mil quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco 

centavos) e diante da proposta apresentada o pregoeiro solicitou uma melhoria no respectivo valor 

objetivando contratar o objeto em tela. A empresa analisou a proposta e realizou uma nova oferta no valor 

global de R$ 51.128,14 (cinquenta e um mil cento e vinte e oito reais e quatorze centavos). Ainda assim, o 

pregoeiro após explanação do objeto, citando a legislação pública, princípios e demais normas, solicitou 

vista nos valores dos itens do objeto e melhoria no valor global e a empresa 4People realizou nova proposta 

no valor global de R$ 49.191,25 (quarenta e nove mil cento e noventa e um reais e vinte e cinco centavos). 

Frente a todo o exposto, o pregoeiro visando avaliar melhor os custos por itens decide suspender o certame 

e reabrir no dia 17 de outubro de 2022 (segunda feira), às 9h, com a empresa 4People reapresentando a 

última proposta no valor global de R$ 49.191,25 (quarenta e nove mil cento e noventa e um reais e vinte e 

cinco centavos), separando os valores individuas e por itens, com o objetivo de avaliar melhor a proposta e 

realizar uma melhor contratação para a Autarquia. A empresa ressaltou na oportunidade que realizará uma 

nova proposta garantindo a segurança e a qualidade dos serviços. 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, 14 de outubro de 2022. 

 

 

JOSÉ AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS   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 

                                                                                               CNPJ nº 27.342.786/0001-81 
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