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ATA DA SESSÃO PÚBLICA  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017 

 

 

Aos trinta  (30) dia do mês de agosto do ano dois mil e dezessete (2017) às 13:30 

(treze e trinta) horas reuniu-se o Pregoeiro Sr.  Carlito Rosa e a Equipe de Apoio 

representada pela Sra. Rosimere Souza da Vitória, pelo Sr. Sandro Dassiê e pela 

Sra. Michelle Hoffman Cremasco Zorzanelli, todos devidamente designados pela 

Portaria nº 051/2017, na sala de reuniões desta Câmara Municipal de Jaguaré, 

Estado do Espírito Santo, localizada no prédio desta Casa de Leis, localizada na 

Rua Constante Casagrande, nº 299 - Centro, Jaguaré-Estado do Espírito Santo. 

Reuniram-se com a finalidade de realizar a sessão de lances deste Pregão 

Presencial, recebendo propostas e lances, bem como, analisando e julgando as 

propostas dos participantes e a documentação dos licitantes detentores das 

melhores ofertas, que tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

DE ÁUDIO E VÍDEO PARA ESTRUTURAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE JAGUARÉ, divididos em: (LOTE 1); EQUIPAMENTOS DE 

SONORIZAÇÃO.  (LOTE 2); MATERIAIS ELÉTRICOS E INFRA ESTRUTURA 

(LOTE 3); EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE VÍDEO (LOTE 4); ACÚSTICA, 

conforme quantidade e especificação contida no TERMO DE REFERÊNCIA – 

ANEXO 1 deste edital, que foi devidamente publicado no prazo legal na imprensa 

oficial, conforme determinação legal. Aberta a sessão, presente as seguintes 

empresas licitantes: Geraldo A. das Chagas ME. Procedeu-se ao exame dos 

documentos oferecidos pelas interessadas presentes, visando à comprovação de 

existência de poderes para a formulação de propostas e prática para os demais atos 

pertinentes ao certame. O referido credenciamento foi realizado pelo respectivo 

represente legal. Em seguida foi recebida as Declaração do Licitante de que atende 

plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidas no Edital e os dois Envelopes 

contendo as Propostas e os Documentos de Habilitação estabelecidos no Edital, 
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respectivamente. Verificou-se que a empresa estava de acordo com as exigências 

do Edital. Ato contínuo foi aberto os Envelopes de n º 01 (Proposta) das empresas 

participantes, e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro 

examinou, bem como os representantes das referidas empresas, todas estão dentro 

da legalidade. Classificando provisoriamente o participante; Geraldo A. das Chagas 

ME no LOTE 1, o valor obtido foi classificado como segue:  R$ 31.500,00 (trinta e 

mil e quinhentos reais). LOTE 2, Geraldo A. das Chagas ME, o valor obtido foi 

classificado como segue:  R$ 7.150,00 (sete mil cento e cinquenta reais). LOTE 3, 

Geraldo A. das Chagas ME, o valor obtido foi classificado como segue:  R$ 

18.000,00 (dezoito mil reais). LOTE 4, Geraldo A. das Chagas ME, o valor obtido 

foi classificado como segue:  R$ 19.000,00 (dezenove mil reais). Na sequência, o 

Pregoeiro considerou que os preços obtidos estão dentro da média praticada no 

mercado. Ato contínuo procedeu-se a abertura do envelope de nº 02 

(Documentação). Consultado pelo Pregoeiro sobre a intenção de interpor recursos 

imediatos e motivados, o licitante manifestou total desinteresse. Nada mais havendo 

tratar, foi encerrada a sessão, cuja presente ata vai rubricada e assinada pelo 

Pregoeiro, pelos Membros da Equipe de Apoio e pelo representante da empresa 

presente ao final relacionado. E não havendo nenhum impedimento nem manifesto 

em contrário encerrou-se os trabalhos do certame licitatório do Pregão Presencial nº 

008/2017. Sala de reuniões da Câmara Municipal de Jaguaré-Estado do Espírito 

Santo, ao 30 (trinta) dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete (2017).  

 

 

 

Carlito Rosa 

Pregoeiro 

 

 

 

 

 

 

Equipe de Apoio: 
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Rosimere Souza da Vitória 

 

Sandro Dassiê 

 

Michelle Hoffman Cremasco Zorzanelli 

 

 

Geraldo A. das Chagas ME  

CNPJ n° 07.355.284/0001-88 

 

 

 

 

 

 


