
 

 

 
MUNICÍPIO DE MUQUI 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
ATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL 062/2019 

Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove a partir de 08:30h, reuniu-

se na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Muqui, situada à Rua Satyro França, 95, Centro, 

Muqui, Estado do Espírito Santo, o pregoeiro Oficial desta Prefeitura, Sr. Miguel Montozo Neto, e os 

membros da Equipe de apoio Sras. Marina Batista Muchuli Silva e Paula Dutra Jerônimo, para em 

atendimento às disposições contidas na Lei 10.520/52002, realizar os procedimentos relativos ao 

Pregão Presencial 062/2019, concernentes ao processo administrativo nº 4472/2019, com o fim 

especial centrado na contratação de Empresa especializada para realização de processo seletivo 

simplificado, com sistema informatizado. Presentes também na realização do certame, a Sra. 

Secretária Municipal de Educação e representantes da Secretaria Municipal de Educação. Iniciado os 

trabalhos e em conformidade com as disposições contidas no Edital, o pregoeiro abriu a sessão 

pública e efetuou o credenciamento dos interessados, sendo participantes as seguintes Empresas: 

GUALIMP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA., INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO 

(IDCAP) e INSTITUTO NACIONAL DE CONCURSO PÚBLICO, devidamente representados. Já 

recepcionados os envelopes contendo propostas e documentos de habilitações, procedeu-se à 

abertura dos envelopes de propostas, sendo as mesmas examinadas pelos participantes, 

consideradas dentro da conformidade; em seguida, procedeu-se ao registro dos valores 

apresentados pelos respectivos licitantes. As proponentes foram classificadas e convidadas para 

apresentação de valores e lances, de acordo com o disposto nos incisos VIII e IX do Art. 4º da Lei 

10.520/2002. Após essa fase, foi iniciada a fase competitiva, sendo apresentados os lances e 

registrados, conforme adiante: 

 INCP IDCAP GUALIMP 

PROPOSTAS INICIAIS R$ 65,00 52,50 50,00 

RODADA 1 45,00 42,00 41,90 

RODADA 2 40,00 SEM LANCE 39,90 

RODADA 3 35,00  34,90 

RODADA 4 30,00  29,90 

RODADA 5 28,00  27,90 

RODADA 6 SEM LANCE   

MENOR VALOR MÉDIO OFERTADO, R$ 27,90 (vinte e sete reais e noventa centavos) – Empresa 

GUALIMP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 

Após verificada a regularidade dos documentos de habilitação do licitante classificado, o mesmo foi 
declarado vencedor do respectivo certame, , sendo assim divulgado o resultado da licitação. Arguidos 
os presentes quanto à interposição de recurso, não houve qualquer manifestação no sentido, sobre 
o que todos os participantes abriram mão do respectivo prazo. Nada mais havendo a registrar, foi 
encerrada a sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro e equipe de apoio, para 
encaminhamento à Autoridade Superior, sob análise da Assessoria Jurídica, para os procedimentos 
subsequentes. 
Muqui – ES, 28 de novembro de 2019. 
 
Miguel Montozo Neto  Marina Batista Muchuli Silva  Paula Dutra Jerônimo 
Pregoeiro   Apoio     Apoio 
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ATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL 062/2019 – fls 2. 

 
 
EMPRESAS PARTICIPANTES: 
 
 
 
GUALIMP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.,  
 
 
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO (IDCAP)  
 
 
INSTITUTO NACIONAL DE CONCURSO PÚBLICO 
 
 
 
Representantes da Secretaria Municipal de Educação: 
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