
Às 09:00 do dia 17 de janeiro de 2022, reuniram-se a Pregoeira Municipal deste Órgão, GRASIELI A. R.
T. POLESI e Equipe de Apoio,  GIULIANA ARPINI TOREZANI, FELIPE SANTANA DA SILVA RIBEIRO e
GEOVANY  RIBEIRO  EMERICK  designados  pela Portaria  nº 001/2022,  para,  em  atendimento  às
disposições contidas na Lei nº 10.520/02, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, com as alterações da
Lei nº 8.883/94, realizar os procedimentos referentes ao Pregão Presencial nº 000084/2021, Processo
nº 021082/2021, com o tipo de julgamento MENOR PREÇO POR LOTE cujo objeto é formalização de
registro  de  preços  para  futura  e  eventual  execução  de  serviços  de  cabeamento  lógico
estruturado, incluindo mão de obra e material, destinados ao atendimento de todas as Secretarias
Municipais  da  Prefeitura  de  Colatina,  através  da  Secretaria  Municipal  de  Tecnologia  da
Informação.

No horário designado para a reabertura da sessão, não compareceu as empresas DINIZ TECNOLOGIA
E SOLUCOES EIRELI, ED TECNOLOGIA EIRELI e SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA EPP,
para acompanhar abertura de envelope de habilitação, de acordo com a publicação "aviso de licitação"
no diário DOM/ES em 12/01/2022.

Conforme exigido no item 10.2 do Edital,  esteve presente, para apoio técnico o Engenheiro Civil  da
Secretaria  Municipal  de  Obras,  Sr.  LUIZ  HENRIQUE  ALVES  GOLDNER e  o  Superintendente  de
Tecnologia de Informação, Sr. RODRIGO BRUMATTI SERAFINI.

Em seguida, foi informado a todos os presentes que em razão do não comparecimento das Empresas
mencionadas, decido em remarcar nova sessão para abertura de envelope para habilitação, bem como
tentativa de negociação de valores, sendo a data dia 20/01/2022 às 09:00horas.

Nada mais tendo a registrar, foi dada por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente Ata, que,
após lida e achada conforme, foi por todos assinada.
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