
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA 

ESPÍRITO SANTO 

 

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000 1 

ATA DE ABERTURA DE ENVELOPE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2019 

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte às 14h, reuniram, o Pregoeiro 

oficial deste órgão, Sr GEDEÃO NASCIMENTO MENDES CASCINE GOMES e 

membro da Equipe de Apoio, Srª. JOELMA DUTRA DOS REIS PIMENTEL e ELZIMAR 

MOURA DIAS, designados pelo Prefeito Municipal, através da Portaria nº 140/2020, em 

atendimento às disposições contidas na Lei 10.520/02, para realizar os procedimentos 

relativos ao Pregão Presencial Nº 056/2019, referente ao Processo nº 0809/2019. Objeto: 

Registro de Preços de Móveis Para Escritório e Mobiliários em Geral. Em virtude da 

desistência da empresa Amarildo J. dos Santos ME nos lotes 17 e 18, foi convocado os 

licitantes remanescentes para arrematação dos lotes, sendo necessária esta sessão para 

abertura do envelope de habilitação e conferência da documentação da empresa Oliveira 

dos Santos Construções e Planejados LTDA (Oliveira dos Santos Móveis LTDA ME), nova 

arrematante do lote 18 (conjunto escolar padrão FNDE CJA 05 verde). Em conformidade 

com às disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a sessão pública e analisou o 

envelope de habilitação da referida empresa, averiguando se o mesmo se tratava do 

envelope deixado pela empresa na sessão de abertura da licitação, ocorrida em 05/03/2020 

e se permanecia lacrado. Procedeu-se à abertura do envelope e verificou-se que empresa 

apresentou todos os documentos exigidos no edital. Desta forma, a empresa Oliveira dos 

Santos Construções e Planejados LTDA (Oliveira dos Santos Móveis LTDA ME) está 

HABILITADA de acordo com as exigências do edital. Nada mais havendo a declarar, foi 

encerrada a sessão às 14h30min, cuja ata foi lavrada e assinada pelos presentes.  
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