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CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 17ª REGIÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2019 

 

Processo : 2036/2019 

Objeto : Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de impressão de 

materiais gráficos. 

Órgão : Conselho Regional de Serviço Social – CRESS 17ª Região/ES 

 

     Às 14hs 00min. do dia 23 (vinte e três) do mês de abril de 2019, na sede do Conselho Regional de 

Serviço Social da 17ª Região – CRESS/ES, situada na Rua Pedro Palácios, nº 60, Ed. João XXIII, salas 

1103/1106, Centro, Vitória-ES, reuniram-se os/as Pregoeiro/as Ingrid Santos e João Bruno Vieira, e a 

Equipe de Apoio do Conselho, Ricardo Cezar Moreira Candido, para em atendimento às Disposições 

contidas na Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002 e alterações posteriores, realizar os 

procedimentos relativos a este Pregão Presencial. Inicialmente em conformidade com as disposições 

contidas no Edital, o Pregoeiro João Bruno Vieira abriu, no horário preestabelecido, conduziu a sessão 

pública e efetuou o Credenciamento das interessadas.  

EMPRESAS ME / 

EPP 

CNPJ CPF REPRESENTANTE IDENTIFICAÇÃO 

 Grafica Aquarius Ltda Sim 27.065.614/0001-08 756.700.207-82 Fabio de Azevedo 

Colnago 

421.431-ES 

Grafitusa S/A Não 05.461.408/0001-84 653.892.557-04 Gibson Jorge 

Bartholomeu 

302.720-ES 

 

Na sequência, foi realizado o credenciamento dos representantes legais presentes, de acordo com a 

planilha acima. Após a devida análise os envelopes “A” foram devidamente abertos pelo Pregoeiro e 

assinados pelos presentes. Por conseguinte, após a devida apreciação das propostas, os preços 

apresentados foram lidos em voz alta para todos os presentes, conforme o que segue: 

LOTE I:  

Grafica Aquarius Ltda, restou eliminado do certame, posto que não cumpriu com a cláusula do 

edital, Item 5.1.2, Anexo III que determina a inclusão do anexo III “ Planilha de formação de preço”. 

A empresa Grafitusa S/A apresentou a proposta de valor global de R$ 25.200,00 (vinte cinco mil e 

duzentos reais). Considerando que a empresa Aquarius não pode apresentar o seu preço do lote I, visto 
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o argumento mencionado anteriormente, deu-se seguimento ao certame, com a participação da 

empresa Grafitusa apresentado o valor de R$ 25.200,00 (vinte cinco mil e duzentos reais) para o lote I.  

Ato contínuo, o Pregoeiro indagou à empresa vencedora se poderia baixar o preço proposto, a qual se 

pronunciou apresentando o valor de R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais). Por fim, 

procedeu-se a abertura do envelope “B” de habilitação da empresa Grafitusa S/A, tendo o Pregoeiro 

analisado os documentos apresentados e declarado habilitada a respectiva empresa havendo cumprido 

as exigências do item 7 do edital. Destaca-se que houve a devolução dos demais envelopes “B” aos 

seus respectivos representantes. Foi então, declarada vencedora para o lote I a empresa Grafitusa S/A, 

com valor de R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais). 

 

LOTE II: 

Considerando que não houve Empresas interessadas na participação nos tramites referentes ao lote II, 

foi declarada deserta pelo pregoeiro. 

Diante da ausência de intenção de recursos, o Pregoeiro declarou encerrada a sessão, tendo eu, Ricardo 

Cezar Moreira Candido, lavrado a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por todos e 

todas presentes até o final do certame. 

 

 

______________________________________________________________ 

JOÃO BRUNO VIEIRA 

Pregoeiro 
 

 

 
________________________________________________________________ 

INGRID SANTOS DA SILVA 

Pregoeira 

 

 

 

________________________________________________________________ 

RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO  

Equipe de Apoio 

 

 

 



 

 

3 

 

 
________________________________________________________________ 

FABIO DE AZEVEDO COLNAGO  

Grafica Aquarius Ltda - CNPJ Nº: 27.065.614/0001-08 

 

 

________________________________________________________________ 

GIBSON JORGE BARTHOLOMEU  

Grafitusa S/A - CNPJ Nº: 05.461.408/0001-84 

 

 

 


