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ATA DE REUNIÃO REALIZADA PARA A SESSAO PUBLICA DO
PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2021, PROCESSO Nº 2218/2021

As 09 (nove) horas do dia 17 (dezessete) de agosto de 2021 (dois mil e vinte e um), reuniu—se a Comissão de Pregão

da Cãmara Municipal de Guarapari/ES, na Rua Getúlio Vargas, nº 299, Centro, Guarapari/ES, CEP: 29200-180,
composta pela Pregoeira Oficial Srª Layza Nunes de Barros Vieira; Pregoeiro substituto Sr Wagner Rudeck Sthel Cock

e Equipe de Apoio: Sr Samoel Ramalhete Ferreira; Srª Luanara Lamas Loiola e; Srª Jutiana do Nascimento, visando

reaiizar a sessão pública das licitantes que adquiriram o Edital e que se fará a abertura do certame iniciado nesta data,

relativo ao Pregão Presencial nº 0i0/2021, Processo nº 2218/2021 que tern como objeto a CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇÃO E EXIBIÇÃO AO VIVO, EM

CANAL ABERTO DE TELEVISÃO, COM GERAÇÃO LOCAL E COBERTURA EM TODO MUNICIPIO DE

GUARAPARI; E AINDA EM REDES SOCIAIS OFICIAIS (FACEBOOK, INSTAGRAM E YOUTUBE) DAS
ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARl/ES, de acordo com as especificações

constantes no Edital e anexo do instrumento convocatório. A Pregoeira deu inicio ao certame credenciando a empresa:

1) FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI, CNPJ Nº 03.768.464/0001-30, que esteve presente e

devidamente representado pelo Sr Ricardo Rosetti Conde, CPF Nº 682.138.327-87. Dando continuidade ao certame

foram conferidos e assinados os documentos de credenciamento sem constar nenhuma observação. Ato continuo foi

aberto o envelope de Proposta Econômica da licitante e analisada as especificações, restando na sua classificação
para próxima fase do certame, cujos valores seguem na planiiha de lances, anexo desta ata. Sem oferta de lances, a

Pregoeira solicitou a Licitante contraproposta o que foi aceito, propondo o valor de R$ 512.93i,60 (quinhentos e doze

mil, novecentose trinta e um reais e sessenta centavos). Aberto o envelope de habilitação da Licitante e conferida as

documentações a mesma restou habilitada, sagrando—se vencedora do certame. Sendo assim, o Preqão finalizou da
sequinte forma: LOTE ÚNICO no valor qlobal estimado de R$ 512.931,60 (quinhentos e doze mil, novecentose
trinta e um reais e sessenta centavos) para a ticitante Fundação Educativa e Cultural de Guarapari. A Preqoeira
informou a licitante vencedora que aquarda a proposta devidamente atuaiizada conforme lance final ofertado, no prazo

previsto no item 7.18 do Edital, momento em que fará a adjudicação do certame, bem como a pubiicacão do resuitado

no Diário Oficial deste Leqislativo — DOLM, encaminhando os autos em sequida para a procuradoria para analise e

parecer. Ato continuo, solicitará ao Excelentíssimo Sr. Presidente da CMG a homoloqação do Preqão nº 010/2021,

processo nº 2218/2021. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a sessão tavrando-se a presente Ata, que será
assinada pelo pregoante e pregoeira.
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