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Às 13:00 do dia 20 de novembro de 2019, na sala de reunião da Comissão Municipal de Licitação, 
localizada na Rua Zildio Moschen, 22 , Centro, Vargem Alta/ES, reuniu-se a Equipe de Pregão 
composta dos servidores SÂMELA NASCIMENTO GOMES  -  Pregoeira e Equipe  de apoio:  
RODRIGO ZANEZI, LEONICE BARBARA FAVERO E FÁBIO FERREIRA SANT'ANNA, para abertura e 
julgamento do Pregão Presencial nº 000078/2019, referente ao Processo nº 002800/2019,  
conforme dispõe a Lei nº 10.520/02, tendo como objeto a ALUGUEL DE VEICULO DE CARGA, TIPO 
CAMINHAO, COM CABINE SUPLANTAR, CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA, COM MOTORISTA, 
PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, 
conforme especificações constantes do referido Pregão e anexos. Publicado ato convocatório no 
Diário Oficial do Estado e afixado no quadro de avisos da Prefeitura, local de acesso ao público. 
Inicialmente, em conformidade com as disposições no Edital, a Pregoeira abriu a sessão pública, 
tendo como participante a seguinte Empresa que apresentou seu credenciamento: UELITON 

GONÇALVES TEIXEIRA 13091098770 devidamente representado e apresentando os 

documentos necessários para obtenção dos tratamentos previstos na Lei Complementar nº 

123/2006.  Após analisados e rubricados, os credenciamentos foram colocados a disposição do 
licitante para vistas e rubricas. A seguir a empresa, apresentou os envelopes exigidos 
devidamente lacrados e rubricados pelos participantes.  Após foi aberto o envelope nº 01 -
Proposta Comercial, em seguida colocado à disposição do licitante e demais presentes para 
vistas e rubricas nos mesmos, procedendo posteriormente o registro do preço apresentado pelo 
respectivo licitante. A proposta foi classificada e convocada para apresentação de lances, de 
acordo com a lei nº 10.520/2002. Após essa fase, foi iniciada a fase competitiva, sendo 
apresentados os lances registrados no histórico que, ao final da sessão produziu o seguinte 
resultado: Lote 1 Propostas Registradas: UELITON GONÇALVES TEIXEIRA 13091098770 valor R$ 
58.800,0000 (cinquenta e oito mil oitocentos reais). Lote 1 Rodada 1: UELITON GONÇALVES 
TEIXEIRA 13091098770 lance R$ 58.200,00 (cinquenta e oito mil duzentos reais) Lote 1 Rodada 1: 
UELITON GONÇALVES TEIXEIRA 13091098770 lance R$ 4.850,00 (quatro mil oitocentos e 
cinquenta reais). Sagou-se vencedor em seu respectivo Item a empresa: UELITON GONÇALVES 

TEIXEIRA 13091098770 no item (item 1/lote 1) no valor de R$ 4.850,00 (quatro mil oitocentos e 
cinquenta reais) no valor total de R$ 58.200,00 (cinquenta e oito mil duzentos reais). Após, 
abertos os envelopes nº 02 - Habilitação, contendo a documentação da empresa vencedora, 
verificou-se sua habilitação, ato continuo, sendo os mesmos analisados e rubricados pelo 
licitante e demais presentes. A Pregoeira adjudicou o lote a empresa vencedora, conforme 
descrição acima e concedeu a palavra ao representante presente que em nada se manifestou. 
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pela 
Pregoeira, Equipe de Apoio e Licitante presente.
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             Vargem Alta/ES, 20 de novembro de 2019.

Sâmela Nascimento Gomes: _________________________

Rodrigo Zanezi: ___________________________

Leonice Bárbara Fávero: ___________________________

Fabio Ferreira Sant'Anna:____________________________

________________________________________
UELITON GONÇALVES TEIXEIRA 13091098770
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