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Câmara Municipal de Iuna 

Ata de Realização da Licitação nº 002/2016 – Modalidade Tomada de 

Preços 

Às treze horas e quinze minutos do dia dez do mês de novembro do ano de 

dois mil e dezesseis, na cidade de Iúna/ES, na sala da Procuradoria da Câmara 

Municipal de Iúna, reuniu, o Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação, Elias Sebastião da Silveira, os membros, Cinthya Rios da Silva e 

Anne Elise Firmino da Silva, em sessão pública, incumbidos de julgar o 

procedimento licitatório para contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de locação, manutenção e programação de sistemas de 

site para a internet, incluindo o desenvolvimento de soluções web, publicação 

na internet, hospedagem, proteção contra vírus e invasão; geração, gravação e 

transmissão de vídeo e áudio pela internet; edição, diagramação, arte-final e 

impressão de jornal; e manutenção preventiva e corretiva de computadores, 

por período de 12 meses. O resumo do edital foi publicado no órgão da 

imprensa oficial do estado do Espírito Santo em 21/10/2016, no jornal A 

Tribuna em 22/10/2016, no mural da Câmara Municipal de Iúna em 20/10/216. 

Os licitantes que retiraram o edital foram: OVERSEE TECNOLOGIA E 

SISTEMAS LTDA, STEVEN OLIVEIRA PASSOS, WKVE ASS EM SERV 

DE INF E TELECOM LTDA, WKVE ASS EM SERV DE INF E TELECOM 

LTDA, MOVIMENTO CONSULTORIA LTDA, RICARDO PREIHSNER, 

ISH TECNOLOGIA AS, N DE ARAUJO SELLIN DESENVOLVIMENTO 

DE SISTEMAS – ME, VISÃOI SISTEMAS DE INFORMÁTICA, CWB 

SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA, MEGA LINK INFORMÁTICA, EL 

PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, TOTALWARE SISTEMAS E 

REDES LTDA EPP, A. R. DA SILVA JUNIOR – ME, VDF SISTEMAS DE 

INFORMÁTICA LTDA E INGRESSO TOTAL SERVIÇOS ELETRÔNICOS 

LTDA. No horário previsto do edital, deu-se inicio a fase de credenciamento, 

observando-se o comparecimento do seguinte licitante: A. R. DA SILVA 

JUNIOR - ME, representada pelo Sr. Alcino Ribeiro da Silva Junior. Após o 

credenciamento foi efetuada a abertura dos envelopes contendo os 

documentos exigidos no edital para habilitação, constatou-se que a empresa 

A. R. DA SILVA JUNIOR – ME apresentou todos os documentos exigidos 

no edital, sendo considerada HABILITADA para a próxima fase da licitação e 

tendo em vista que os presentes abriram mão de qualquer recurso nessa fase 

da licitação. Com isso o presidente da Comissão Permanente de Licitação deu 

inicio a fase de abertura de proposta de preços, sendo constatado o valor mensal 

de R$8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais) mensais e R$105.000,00 

(cento e cinco mil reais) pelo período de 12 meses pela prestação dos serviços 

objeto deste procedimento. O presidente ainda analisou os valores estimados 

coletados por esta Câmara Municipal e constatou que o preço ofertado pela 

licitante está abaixo dos valores orçados. O presidente da Comissão de Licitação 

declarou a empresa A. R. DA SILVA JUNIOR – ME vencedora da licitação nº 

002/2016 – modalidade Tomada de Preços pelos valores propostos e 
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considerando o disposto no art. 109, inciso I, letra “b” o presidente achou por 

bem abrir o prazo de 5 (cinco) dias úteis para eventual interposição de recursos. 

Diante do resultado o presidente da Comissão de Licitação, assim como os 

demais membros, decidiram em encaminhar o procedimento licitatório para 

autoridade superior proceder a Homologação e Adjudicação do mesmo, após 

os prazos. Nada mais havendo a declarar, a sessão foi encerrada, a ata lavrada 

e assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e 

representante presente. 
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