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ATA DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE 
PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 - PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 073/2018 – OBJETO: Contratação de 
empresa especializada para realização de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva em Bombas e Motores 
submersos e de sucção, assim como em seus painéis, com e 
sem fornecimento de peças e componentes para a 
manutenção dos Sistemas de Abastecimento de Água em 
escolas, comunidades rurais e diversos logradouros públicos, 
mediante sistema de registro de preços.  

 
Aos doze dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniram-se a 

Pregoeira Bárbara Maria Barbosa Costa e equipe de apoio, Carla Souza Oliveira e Luís 

Andrade Paula, nomeados pelo Decreto n° 039/2018, 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 031/2018, cujo objeto 

constitui a contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva em Bombas e Motores submersos e de sucção, assim como em seus 

painéis, com e sem fornecimento de peças e componentes para a manutenção dos Sistemas 

de Abastecimento de Água em escolas, comunidades rurais e diversos logradouros públicos, 

mediante sistema de registro de preços. Foi registrado que o edital foi publicado na íntegra 

no Diário Oficial do Município de Amargosa no dia 30/08/2018 (edição 2570) e que não 

houve registro de impugnação ao instrumento convocatório. A pregoeira registrou que não 

houve interessados para esta licitação, declarando-a DESERTA. 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pela Sra. Pregoeira e 

Equipe de Apoio, submetendo-se o processo à Autoridade Competente.  

 
 
 

BÁRBARA MARIA BARBOSA COSTA 
PREGOEIRA 

 
 

CARLA SOUZA OLIVEIRA 
EQUIPE DE APOIO 

 
 

LUÍS HENRIQUE ANDRADE PAULA 
EQUIPE DE APOIO 

 


