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ATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2017 

Aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às quatorze 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 VIVÁCQUA, conforme discriminações 
no anexo 01, integrante do Edital de Pregão Presencial nº. 017/2017. Compareceu a 
seguinte empresa, conforme discriminação em protocolo: 
1- COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A, sediada na Rua Raul Nassar, n° 202, 

Bairro Waldir Furtado Amorim, Cachoeiro de Itapemirim-ES, inscrita no CNPJ sob o nº. 
30.570.022/0009-05. A empresa COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A , 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. 

 Após identificação da empresa interessada, face ao seu Credenciamento, verificou-se tratar 
de uma empresa de Grande Porte, devido à sua Razão Social e CNPJ. Fato este constatado 
através de diligência efetuada nos sites da Junta comercial do Estado do Espírito Santo e do 
Simples Nacional da Receita Federal, nos links  www.jucees.es.gov.br/consultaempresasn e 
www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21 e conforme 
documentos impressos dos sites, em anexo. Portanto a empresa COMERCIAL DE 
VEÍCULOS CAPIXABA S/A não se enquadra como Microempresa (ME) ou Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) e, sendo, o Pregão Presencial nº. 017/2017 exclusivo para 
Microempresas (ME) e Empresas e Pequeno Porte (EPP), e, não comparecendo nenhuma 
empresa enquadrada nestas condições a Pregoeira e Equipe de apoio declara o Pregão 
Presencial nº. 017/2017 DESERTO. Nada mais a relatar de destaque sobre o Pregão 
Presencial nº. 017/2017 , a Pregoeira juntamente com os Membros da Equipe de Apoio, 
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. 
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