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ATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 032/2021 

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às oito horas e 
trinta minutos, reuniram-se a Pregoeira e Membros da Equipe de Apoio, com a finalidade de 
receber propostas destinadas a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E 
TÉCNICO-ADMINISTRATIVA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
ATÍLIO VIVÁCQUA, conforme discriminações no Anexo 02, integrante do Edital de Pregão 
Presencial n°. 032/2021. Compareceu a seguinte empresa, conforme discriminação em 
protocolo, com seu respectivo representante legal presente assim credenciado: 

1- ELIZEU VARGAS CONSULTORIA LTDA-ME, sediada na Rua Willian Rose, Nº. 168, 
Sala 302, Bairro Centro, Vargem Alta-ES, inscrita no CNPJ sob o nº. 09.588.325/0001-01, 
representada pelo Elizeu Crisostomo de Vargas, portador da CI n°. 354.189 SPTC-ES. 

Iniciaram-se os trabalhos, com a abertura do Envelope nº. 01 (PROPOSTA DE PREÇOS); 
aberto o envelope, 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 a proposta protocolada, 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 lote licitado: 

Empresa Lote Valor Total 

ELIZEU VARGAS CONSULTORIA 
LTDA-ME 

Lote Único 
(Itens: 01 e 02) 

R$169.200,00 

Finalizada a fase de lances verbais, foi aberto o Envelope nº. 02 (DOCUMENTAÇÃO); 
examinados e rubricados os documentos pelos presentes, verificamos que a empresa 
vencedora apresentou sua documentação de acordo com o solicitado no presente Edital, 
estando apta a realizar o fornecimento dos serviços, ora licitado. Faz-se registrar que o 
representante da empresa vencedora fez as adequações dos valores dos itens de acordo 
com o valor ofertado pelo lote na fase de lances, no ato deste certame. Dada a palavra ao 
presente, o mesmo não manifestou intenção de recurso quanto aos atos praticados nesse 
certame. Nada mais a relatar de destaque sobre o Pregão Presencial nº. 032/2021, 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 

 
 
 

William de Araujo Constantino 
Equipe de Apoio 
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Bárbara Alves Costa 
Equipe de Apoio 
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ELIZEU VARGAS CONSULTORIA LTDA-ME 
Representante 

 


