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Data 27/07/2020
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ATA DE SESSÃO E JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 000062/2020 - JULGAMENTO: 15 de
julho de 2020 ÀS 11:00min HORAS - OBJETO: Solicitação referente à aquisição dos produtos discriminados que
serão instalados em vários pontos da cidade como praças, área de lazer e etc. Ressaltamos que, a fixação das
lixeiras além de proporcionar um visual melhor dos locais de grande movimentação, fazendo com que as
pessoas que por ali trafegam, possam depositar o seu lixo de mão, mantendo dessa forma esses locais sempre
limpo.OBS: Locais onde serão instaladas: Praças de Aracuí (05), Praça Mário Lima em frente a Escola Madalena
Pisa (02), Praça do Cemitério (01), Praça do Posto de Saúde (03), Área de Lazer da Beira Rio (08), Praças
Três Irmãos (08), Praça do Convívio (06), Praça do Bairro Castelo III (04), CONFORME PROCESSO NÚMERO
003142/2020.

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às 11:30min horas, na sala de licitações, sita
à Avenida Nossa Senhora da Penha, número 103 (cento e três), Centro, nesta Cidade de Castelo, Estado do
Espírito Santo, presentes o Pregoeiro CLEIDIANO ALOCHIO COAIOTO e os membros da equipe de apoio
CAMILA GRILLO PIN, JANAÍNA NICOLI ROSA, LUIS LEO CRUZ foi instalada a sessão de julgamento da licitação
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, que tem como objetivo a Solicitação referente à aquisição dos produtos
discriminados que serão instalados em vários pontos da cidade como praças, área de lazer e etc. Ressaltamos
que, a fixação das lixeiras além de proporcionar um visual melhor dos locais de grande movimentação, fazendo
com que as pessoas que por ali trafegam, possam depositar o seu lixo de mão, mantendo dessa forma esses
locais sempre limpo.OBS: Locais onde serão instaladas: Praças de Aracuí (05), Praça Mário Lima em frente a
Escola Madalena Pisa (02), Praça do Cemitério (01), Praça do Posto de Saúde (03), Área de Lazer da Beira Rio
(08), Praças Três Irmãos (08), Praça do Convívio (06), Praça do Bairro Castelo III (04), conforme processo
número 003142/2020. Após publicação do edital no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo - DIO, no Jornal
A Gazeta e no site da AMUNES, compareceram ao certame as empresas FGI COMERCIO & SERVIÇOS LTDA -
ME, que na fase de credenciamento apresentaram toda documentação conforme o edital.

Em seguida, deu-se à abertura dos envelopes de proposta apresentadas pelos licitantes.

Seguindo, os proponentes classificados foram convocados para apresentação de lances, de acordo com o
disposto nos incisos VIII e IX, do Art.4º, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002. Após essa fase, foi iniciada a
fase competitiva.

Propostas Iniciais/Lances

Lote 1 Rodada 1: FGI COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ME lance R$ 15.540,00 (quinze mil quinhentos e
quarenta reais).

Terminada a fase, os menores lances ofertados foram: FGI COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ME no lote 1 no
valor total de R$ 15.540,00 (quinze mil quinhentos e quarenta reais), fechado no valor total de R$ 15.540,00
(quinze mil quinhentos e quarenta reais) . Prosseguindo, foram abertos os envelopes contendo as Habilitações
das respectivas empresas. Após análise constatou-se que foram atendidas as exigências do Edital. O Pregoeiro
declarou as mesmas vencedoras da presente licitação. As empresas vencedoras deverão apresentar nova
proposta escrita com os valores atualizados, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas via fax ou e-mail e 48
(quarenta e oito) em original, sob pena de desclassificação. Ressalta-se que a palavra foi franqueada aos
credenciados em todas as fases, inclusive sobre a intenção de interpor recurso, contudo, não houve nenhuma
manifetação neste sentido. Nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro informou que encaminhará o processo ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Domingos Fracaroli, que o achando conforme, o homologará. Após
lavrada, lida e aprovada a presente ata, que vai por mim, demais membros da Equipe de Apoio e participante
devidamente assinada, o Pregoeiro deu por encerrada a sessão.
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________________________________________
CLEIDIANO ALOCHIO COAIOTO ( Pregoeiro)

________________________________________
CAMILA GRILLO PIN ( Membro )

________________________________________
JANAÍNA NICOLI ROSA ( Membro )

________________________________________
LUIS LEO CRUZ (Equipe de Apoio Tecnico)

________________________________________
FGI COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ME

FABIO GETULIO COUTINHO DA SILVA
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