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PROC. ADM.: 384/2017 
FLS.:_________ 
 
RUBRICA.: _____________ 

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 
 

Às 11:00(onze) horas do dia 24 (vinte e quatro) do mês de novembro 
(11) do ano de dois mil e dezessete (2017), terça-f eira, na Sala de 
Reuniões de Licitações da Câmara Municipal de Iconh a-ES, situada à Rua 
Muniz Freire, nº 305, Centro desta cidade de Iconha -ES, realizou-se 
Sessão Pública para recebimento e abertura dos enve lopes contendo as 
Propostas de Preços e os Documentos Habilitatórios,  que seriam 
apresentados em razão do certame licitatório na mod alidade Pregão 
Presencial, cujo objeto é a aquisição de um (01) ve ículo automotor, 
conforme Termo de Referência de autoria da Diretori a Administrativa. 
Presentes a Pregoeira Gabriela Anholeti Pereira, be m como a equipe de 
apoio formada por Vinícius Guedes Alves e Patrícia Comério Astori,  
compareceu à Sessão Pública a Empresa MICHELLI COUT INHO REBELLO DE 
MENEZES BORGES ME, CNPJ N.º 04.476.348/0001-00, rep resentada por 
Michelli Coutinho Rebello de Menezes Borges, portad ora da carteira de 
identidade n.º 1714488 ES, que foram recebidos e en caminhados ao 
Departamento de Protocolo. Assim foi recebido o env elope de n° 01 
Proposta de Preço da Empresa MICHELLI COUTINHO REBE LLO DE MENEZES 
BORGES ME. Ato contínuo foi aberto o envelope conte ndo as propostas de 
preços, vistoriadas a Proposta Comercial, e passada  às vistas dos 
presentes, estando o conteúdo do envelope devidamen te correto, sendo 
estas aceitas pela Pregoeira. Desta forma o valor t otal da proposta 
foi de R$ 97.999,00 (noventa e sete mil novecentos e noventa e nove 
reais). Foi aberto o envelope referente à habilitaç ão da empresa 
MICHELLI COUTINHO REBELLO DE MENEZES BORGES ME, ins crita no CNPJ n.º 
04.476.348/0001-00 e ao conferir as documentações, a Pregoeira 
entendeu que estas estavam pertinentes ao exigido n o instrumento 
convocatório. Após foi feita negociação com a repre sentante da 
empresa, foi acordado que o veículo viria emplacado  e com insulfilm 
nos vidros e permaneceria com o mesmo valor da prop osta comercial. 
Sendo assim, a Empresa MICHELLI COUTINHO REBELLO DE  MENEZES BORGES ME 
foi declarada vencedora da presente licitação. Nest e ínterim a 
Pregoeira ADJUDICOU o objeto ao vencedor. Assim, nestes termos, a 
presente ata foi lavrada, e segue assinada pelos re presentantes, pela 
Pregoeira e sua Equipe de Apoio 

  
Iconha-ES, 24 de novembro de 2017. 

 
 

GABRIELA ANHOLETI PEREIRA 
Pregoeira 

 
VINÍCIUS GUEDES ALVES             PATRICIA COMERIO ASTORI 

 Equipe de Apoio                     Equipe de Apoi o 
 
 

MICHELLI COUTINHO REBELLO DE MENEZES BORGES ME 


