
CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA 
EspíRITO SANTO 
Biênio 2019/2020 

Comissão Permanente de Licitação 

ATA DA SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 

PROCESSO Nº: 058/2019 

PREGÃO PRESENCIAl Nº: 006/2019 

OBJETO: A presente licitação, do tipo menor preço unitário e global, tem por objetivo a 

aquisição de 12 (doze) licenças do sistema operacional Windows 10 PRO 64 bits, visando o 

atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Marilândia/ES. 

Aos quatorze dias de agosto de 2019, às 14hOOmin, no Plenário da Câmara Municipal de 

Marilândia/ES, o Pregoeiro, José Luiz Brandão, junto com a Equipe de Apoio composta por 

Fabiana Croskopp Bastos e Marcio Paier, designados pela Portaria Nº 023/2019, a fim de 

realizar os procedimentos da Sessão de Pregão acima mencionada, de acordo com o edital e 

seus respectivos anexos. A Sessão foi iniciada pelo Pregoeiro com a devida explicação do 

funcionamento da modalidade Pregão, e dos aspectos legais que a fundamentam, 

notada mente pela Lei Federal Nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, pela Lei Federal Nº 

8.666/93, bem como esclarecidas as regras e o procedimento da Sessão. Inicialmente, fora 

identificada a pessoa jurídica participante, bem como seu respectivo representante legal, de 

acordo com os envelopes entregues até o horário limite estabelecido no edital. Pessoa Jurídica 

Círio Soares Júnior Eireli - ME com seu representante Legal Círio Soares Júnior Eireli. Na 

sequência, foi realizado o credenciamento do representante legal presente, de acordo com o 

credencial e a lista de credenciamento anexos, bem como restou apresentado a declaração 

dando ciência que a licitante cumpre os requisitos de habilitação e ainda declaração de se 

enquadrar como empresa de pequeno porte e micro empresa. Então, deu-se início a abertura 

dos envelopes com as proposta de preço, sob o número de protocolo 2217/2019. O envelope 

continha a respectiva proposta de preço, que fora analisada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe 

de Apoio, bem como pelo representante legal credenciado. Em seguida, após a devida 

apreciação da proposta, o preço apresentado fora lido em voz alta para todos os presentes, 

conforme o que segue: Círio Soares Júnior Eireli ME apresentou a proposta de valor global de 

R$ 7956,00 (Sete mil, novecentos e cinquenta e seis reais). Restou identificado que a única 

proposta apresentada estava de acordo com as especificações do edital 
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e seus anexos. Não 
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havendo lances verbais, em seguida, foi realizada a etapa de negociação com a única empresa 

presente que manteve seu preço. Deu-se continuidade, então, procedendo à abertura do 

envelope de habilitação, sob número de protocolo 2218/2019, devidamente assinado pelo 

representante credenciado, bem como pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. Foram analisados 

todos os documentos relacionados à habilitação do licitante. Os requisitos para habilitação 

foram devidamente preenchidos. Não houve objeção. Finalmente, a seguinte empresa foi 

declarada habilitada, por atender aos requisitos editalícios classificando-se em primeiro lugar 

no presente certame: Círio Soares Júnior Eireli ME. Foi aberta a palavra aos licitantes para que 

qualquer observação ou indagação fosse feita, inclusive questionando o interesse na 

interposição de recurso. Não houve manifestação, do que se concluiu a inexistência de 

interesse. Sem mais considerações, a Sessão foi encerrada às 14h40min pelo Pregoeiro e após a 

leitura desta ata e concordância com os termos aqui expostos, foi devidamente assinada pelo 

Pregoeiro, Equipe de Apoio e representante credenciado da licitante presente. 

Marilândia/ES, 14 de agosto de 2019. 

JôSJBRANDÁO 
Pregoeiro Equipe de Apoio 

Equipe de Apoio 
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