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ATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/2017  

Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, reuniram-
se a Pregoeira Oficial e Membros da Equipe de Apoio, com a finalidade de receber 
propostas destinadas à AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA 
ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO E AS SECRETARIAS MU NICIPAIS DE: 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS; DESENVOLVIMENTO RURAL E M EIO AMBIENTE DE 
ATILIO VIVACQUA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 , conforme discriminações no 
Anexo 02, integrante do Edital de Pregão Presencial nº. 034/2017. Compareceram as 
seguintes empresas, conforme discriminação em protocolo, com seus respectivos 
representantes legais presentes assim credenciados: 
1- CAZELE SPORT LTDA-EPP, sediada na Av. Nossa Senhora da Consolação, n° 308, 

Bairro Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim-ES, inscrita no CNPJ sob o nº. 
30.579.577/0001-60, representada pelo Sr. Carlos Alberto Soares Melo, portador da CI 
nº. 271.515/ES; 

2- M G DE OLIVEIRA MILHORATO-ME , sediada na Rua Eugênio Amorim, n° 11/13, Bairro 
Guandu, Cachoeiro de Itapemirim-ES, inscrita no CNPJ sob o nº. 02.396.150/0001-91. A 
empresa M G DE OLIVEIRA MILHORATO-ME , não enviou representante legal para 
participação no certame, ficando, portanto, restrita a sua primeira proposta apresentada 
quanto ao início dos trabalhos, renunciando a apresentação de novas propostas e a 
interposição de recursos.  

Iniciaram-se os trabalhos com a abertura dos Envelopes nº. 01 (PROPOSTA DE 
PREÇOS); abertos os envelopes, foram examinados e rubricados os documentos pela 
Pregoeira, Equipe de Apoio e presente. Foi dado prosseguimento ao certame com a coleta 
dos preços de acordo com as propostas protocoladas, seguida pela fase de lances verbais e 
negociação. Diante deste trabalho, foi constatado conforme discriminações no Mapa de 
Apuração (anexo) os seguintes vencedores para os itens licitados: 

EMPRESA ITEM VALOR TOTAL 

CAZELE SPORT LTDA-EPP 

04,05,06,07,08,09,12,13,14, 
16,17,19,20,21,22,23,24,25, 
26,29,30,31,32,33,34,36,37, 

38,40,41,42,43,44 e 45 

R$3.922,20 

M G DE OLIVEIRA MILHORATO-ME  01,02,10,11,15,18,27,28,35 
e 39 R$614,60 

TOTAL  R$4.536,80 

Finalizada a fase de lances verbais constatou-se que para o item 03  não houve cotação dos 
licitantes participantes, sendo o mesmo declarado DESERTO. Em seguida foram abertos os 
Envelopes nº. 02 (DOCUMENTAÇÃO)  das empresas vencedoras na fase de lances e 
negociação; examinados e rubricados os documentos pelos presentes, verificamos que as 
empresas apresentaram sua documentação de acordo com o solicitado no presente Edital, 
estando aptas a realizarem o fornecimento dos materiais ora licitados. Dada a palavra aos 
presentes, os mesmos não manifestaram intenção de recursos quanto aos atos praticados 
nesse certame. Nada mais a relatar de destaque sobre o Pregão Presencial nº. 034/2017 , 
a Pregoeira juntamente com os Membros da Equipe de Apoio e presente, determinaram a 
lavratura da presente Ata, que vai assinada por todos, para que a mesma reproduza os fatos 
que aqui ocorreram e que sirva de instrumento e testemunha hoje e sempre deste ato de 
licitação na Modalidade de Pregão Presencial. 
 
 

Santa Louzada Campos Santos 
Pregoeira Oficial 
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Gilmara Biazate Roveta 
Membro Efetivo – Equipe de Apoio 

 
 
 

Wilhiam Alamon da Silva  
Membro Efetivo – Equipe de Apoio 
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