
ATA PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2022 
 
No dia 18 de abril, às 15h30min, estiveram reunidos na sala de reuniões da 
AMAI, Daniel Strada, inscrito no CPF sob o n 085.188.519-55, designado 
como Pregoeiro do ato e a equipe de apoio para abertura das propostas 
relativas ao Edital n 004/2022, Processo Licitatório n. 004/2022, Pregão 
Presencial n. 004/2022, cujo objeto é “Contratação de empresa especializada 
em prestação de serviços técnicos de assessoria de imprensa, informação e 
comunicação à Associação dos Municípios do Alto Irani - AMAI, em 
conformidade com as especificações prescritas no Termo de Referência e 
Minuta do Contrato, que fazem parte integrante do Edital”. Na ocasião 
apresentou-se como interessado a empresa CRISTIANE ALINE HUFF 
07042764960 (MEI), inscrita no CPNJ n. 33.323.306/0001-38, a qual 
apresentou a documentação necessária para o seu credenciamento. Foi 
verificado que a proponente protocolou os envelopes dentro do horário 
estabelecido no edital. Em seguida, foram rubricados os envelopes pelo 
pregoeiro e presentes, havendo a abertura da proposta de preços no valor 
mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), totalizando R$ 60.000,00 (sessenta 
mil reais). Indagado sobre a possibilidade de desconto no valor ofertado, o 
proponente declara não possuir condições de melhorar seu preço. O pregoeiro 
aceita a proposta, estando de acordo com o valor previsto no edital do 
certame. Logo em seguida, procedeu-se com a abertura do envelope 2 
constando os documentos de habilitação, sendo todos válidos. Desta forma, 
consagrou-se vencedora do certame a empresa CRISTIANE ALINE HUFF 
07042764960, inscrita no CNPJ sob o nº 33.323.306/0001-38, a qual se 
comprometeu em comparecer para assinatura do contrato após todos os 
trâmites de praxe. Encerro os trabalhos, nada a mais para constar. 
 

Xanxerê/SC, 18 de abril de 2022. 
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