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TERCEIRA ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2017 

Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às nove 
horas, reuniram-se a Pregoeira, Membros da Equipe de Apoio, com a finalidade de 
receber propostas destinadas a AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA 
ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ATÍLIO V IVÁCQUA, 
conforme discriminações no anexo 02, integrante do Edital de Pregão Presencial nº. 
017/2017. Faz-se registrar que o certame foi ampliado para participação de 
empresas de grande porte, devido o resultado de o primeiro certame ter sido 
Deserto, conforme justificativa constante no processo. Compareceram as seguintes 
empresas, conforme discriminações em protocolo, com seus respectivos representantes 
legais presentes assim credenciados:  
1- MICHELLI COUTINHO REBELLO DE MENEZES BORGES-ME , sediada na Rua Itaciba, 

n° 135, Bairro Villagio de Itaparica, Vila Velha-ES, inscrita no CNPJ sob o nº. 
04.476.348/0001-00, representada pelo Sr. Luiz Henrique de Menezes Borges, portador 
da CI nº. 1.311.672 SPTC-ES; 

2- ORLY VEÍCULOS E PEÇAS S/A, sediada na Rod. BR 482, KM 95, Bairro Bela Vista, 
Guaçui-ES, inscrita no CNPJ sob o nº. 21.483.615/0005-10, representada pelo Sr. 
Amarildo Venturele, portador da CI n°. MG 20.289.951 SSP-MG. 

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 presentes. 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 discriminação no Mapa 
de Apuração (anexo) o seguinte vencedor para o item licitado:     

Empresa Item Valor Total 

ORLY VEÍCULOS E PEÇAS S/A  01 R$37.520,00 

Finalizada a fase de lances verbais, foi aberto o Envelope nº. 02 
(DOCUMENTAÇÃO) ; examinados e rubricados os documentos pelos presentes, 
constatou-se que a empresa vencedora apresentou sua documentação de acordo 
com o solicitado no presente Edital, estando apta a realizar o fornecimento do 
veículo ora licitado. A empresa MICHELLI COUTINHO REBELLO DE MENEZES 
BORGES-ME solicitou a devolução de seu envelope nº 02 (documentação), o que foi 
acatado pela Comissão de Licitação e devidamente devolvido ao representante da empresa, 
em mãos. 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. 017/2017 , a Pregoeira juntamente com os Membros da 
Equipe de Apoio e presentes, 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 

 
 

Gilmara Biazate Roveta 
Membro Efetivo – Equipe de Apoio 
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Wilhiam Alamon da Silva  
Membro Efetivo – Equipe de Apoio 

 
 
 
 
 

Participantes: 
 
 
 
 
 
MICHELLI COUTINHO REBELLO DE MENEZES BORGES-ME  
Representante 
 
 
 
 
 
ORLY VEÍCULOS E PEÇAS S/A  
Representante 
 
 


