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SEGUNDA ATA DA ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO 

LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2018 - CMDM 

 

No dia vinte e nove de outubro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, na "Sala de Licitações", da 

Câmara Municipal de Domingos Martins Estado do Espírito Santo, reuniu-se a pregoeira e equipe de 

apoio designada na forma da portaria número trinta e cinco de vinte e seis de fevereiro de dois mil e 

dezoito, e assim definidas: Johmny Levi Dittrich Geik, Jorge Moysés Monteiro e Thamires Suéli do 

Nascimento Rasseli. A pregoeira a senhora Thamires Suéli do Nascimento Rasseli fez a reabertura da 

sessão pública do Pregão Presencial Nº 02/2018, que tem por objeto Aquisição de equipamentos de áudio, 

vídeo e foto objetivando a melhoria dos trabalhos de comunicação e mídia realizados durante as sessões 

plenárias e eventos da Câmara Municipal de Domingos Martins. A pregoeira constatou a presença da 

empresa GERALDO A. DAS CHAGAS ME, com representação legal do Srº ANDERSON DOS 

SANTOS CARDOSO. A pregoeira comunicou aos presentes que a empresa MIRIANE KIEFER 

LUTZKE-ME, CNPJ: 22.849.352/0001-59, não atendeu as exigências do item 10.8.3.1.A do edital, sendo 

DESCLASSIFICADA a proposta do 1º colocado para o Lote 2. O 2º colocado para o lote 2, foi a empresa 

GERALDO A. DAS CHAGAS ME. A presidente iniciou a negociação esclarecendo aceitaria a 

contratação nas mesmas condições do 1º colocado. A empresa aceitou as mesmas condições apresentadas 

pela primeira colocada do lote 2 do referido certame, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). A 

pregoeira decidiu pela aceitação da proposta da empresa em questão e abriu seus documentos de 

habilitação, julgando-a habilitada. 

Após a conferência da documentação, foi declarada vencedora do lote 2 a empresa  a seguir discriminada: 

GERALDO A. DAS CHAGAS ME  no valor total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). A empresa deverá 

apresentar planilha de readequação de preços adequada aos novos valores unitários e totais resultantes dos 

lances finais, conforme item 11.16 do edital. Nada mais havendo a constar foi lavrada esta ata, que segue 

anexada pelos presentes. 

 

THAMIRES SUÉLI DO NASCIMENTO RASSELI 

Pregoeira 

 

EQUIPE DE APOIO: 

 

 

Jorge Moysés Monteiro 

 

Johmny Levi Dittrich Geik 

 

EQUIPE TÉCNICA: 

 

 

Denilson da Silva da Costa 
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Representante: 

 

 

GERALDO A. DAS CHAGAS ME, CNPJ: 07.355.284/0001-88 

com representação legal do(a) Sr(a) ANDERSON DOS SANTOS CARDOSO, CPF: 114.426.587-89 

 

 

 

 

 

 


