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ATA DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE 
PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 - PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 013/2018 – OBJETO: aquisição de 
material elétrico para atender às necessidades do setor de 
Iluminação Pública da Prefeitura Municipal de Amargosa. 

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniram-se a Pregoeira 

Carla Souza Oliveira, e os membros da equipe de apoio, Gilmara Nascimento Ferreira, nomeadas pelo 

Decreto n° 074/2017, para realização do recebimento e abertura dos envelopes contendo as 

propostas de preços e os documentos de habilitação das licitantes interessadas em participar do 

Pregão Presencial nº 003/2018/SRP, cujo objeto constitui aquisição de material elétrico para 

atender às necessidades do setor de Iluminação Pública da Prefeitura Municipal de Amargosa, 

mediante Sistema de Registro de Preços. Foi registrado que o edital foi publicado na íntegra no Diário 

Oficial do Município de Amargosa no dia 02/02/2018 (edição 2121) e que não houve registro de 

impugnação ao instrumento convocatório. A Pregoeira deu inicio ao certame solicitando à licitante 

presente que entregassem os documentos para o credenciamento, bem como os envelopes de 

proposta e habilitação de participação no Pregão. Registrou-se a presença da Empresa: SERVELETRO 

MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ Nº. 10.619506/0001-37, representada pelo Sr. MILTON LAVES 

DOS SANTOS, CPF: 134.237.705-20. Após análise e assinatura dos documentos de credenciamento, a 

empresa foi credenciada e a pregoeira passou a abertura do envelope de proposta registrando o 

seguinte valor: R$ 803.100,00. Por não haver licitantes concorrentes, a pregoeira passou à 

negociação direta, uma vez que o valor estimado, conforme publicado no edital é de R$ 660.013,43. 

Após negociação, o lote foi negociado por R$ 660.000,00, passando a abertura do envelope de 

habilitação. No processo de conferência da documentação foi identificada que a certidão de Falência 

e Concordata estava vencida e que seria aberto prazo (conforme o Art. 48, §3º de Lei 8.666/93) para 

apresentação da Certidão com validade. O licitante providenciou prontamente a Certidão para que 

esta fosse juntada à documentação com data de emissão de 19/02/2018, visto que a apresentação 

da certidão vencida se tratou de um equivoco. Não havendo mais nenhum impedimento relacionado 

à documentação, a empresa foi habilitada e declarada vencedor a licitante presente. Nada mais 

havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata, a qual vai assinada pela Sra. Pregoeira, Equipe de Apoio e 

Licitantes presentes, submetendo-se o processo à Autoridade Competente. A Sra. Pregoeira declarou 

encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos. Amargosa, 21 de fevereiro de 2018, às 

10h. 
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