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ATA DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE 

PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2014/SRP - PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 143/2014 – OBJETO: Contratação do 

fornecimento de aparelhos de ar condicionado com instalação inclusa, 

para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura 

Municipal de Amargosa, mediante Sistema de Registro de Preços e 

conforme especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I 

do Edital. 

 
Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e quatorze, às nove horas reuniram-se a Pregoeira 

CARLA SOUZA OLIVEIRA e a Equipe de Apoio formada por LEANDRO LEAL DA 

ANUNCIAÇÃO, nomeados pela Portaria nº. 009 de 02 de janeiro 2014 para realizar o 

recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e os documentos de 

habilitação das licitantes interessadas em participar do PREGÃO PRESENCIAL Nº 

030/2014/SRP, cujo objeto é contratação do fornecimento de aparelhos de ar condicionado com 

instalação inclusa, para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de 

Amargosa, mediante Sistema de Registro de Preços e conforme especificações constantes do Termo 

de Referência - Anexo I. Compareceu ao Certame apenas a empresa:  I. ALMEIDA REIS CNPJ: 

32.675.217/0001-98, representada pelo Sr. EDVALDO NETO ALMEIDA REIS – CPF nº. 

014.267.265-38.  A Sra. Pregoeira deu início à sessão esclarecendo aos presentes como funciona 

esta modalidade, os aspectos legais e os procedimentos que serão adotados no decorrer da 

sessão. Dando prosseguimento aos trabalhos a Pregoeira solicitou do licitante seus 

documentos de credenciamento o que foi de logo apresentado e entendido de acordo com as 

exigências editalícias.  

Em seguida solicitou os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de 

Habilitação da empresa presente. Dando prosseguimento aos trabalhos foi aberto o envelope 

(Envelope “A”) contendo a Proposta de Preços da empresa.  

LOTE 01 

A Pregoeira verificou as propostas escritas apresentadas para o Lote 01, julgadas em 

conformidade com as exigências do Edital, conforme segue. 

ITEM 01 - (PROPOSTAS ESCRITAS) 
RAZÃO SOCIAL VALOR R$ PROPOSTA/SITUAÇÃO 

I. ALMEIDA REIS 28.062,00 Aceita/Classificada 
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Em seguida iniciou a disputa de lances para o ITEM 01, registrando-os em Mapa de Lances 

que segue anexo a esta ata. A pregoeira solicitou da empresa uma redução do valor ofertado, a 

empresa então registrou o valor de R$ 27.800,00 depois deu outro lance no valor de R$ 

27.792,00.   Encerrada a etapa competitiva através de lances que foram registrados no mapa em 

anexo, restando classificada em 1º Lugar a Empresa I. ALMEIDA REIS com a proposta no 

valor de R$ 27.792,00.  

A Pregoeira verificou a proposta escritas apresentadas para o Item 02, julgadas em 

conformidade com as exigências do Edital, conforme segue. 

ITEM 02 (PROPOSTAS ESCRITAS) 
RAZÃO SOCIAL VALOR R$ PROPOSTA/SITUAÇÃO 

I. ALMEIDA REIS 82.517,00 Aceita/Classificada 

 

Em seguida iniciou a disputa de lances para o ITEM 02, registrando-os em Mapa de Lances 

que segue anexo a esta ata. A pregoeira solicitou da empresa uma redução do valor ofertado, a 

empresa então deu um lance no valor de 82.000,00  e depois outro no valor de R$ 81.915,00.   

Encerrada a etapa competitiva através de lances que foram registrados no mapa em anexo, 

restando classificada em 1º Lugar a Empresa I. ALMEIDA REIS com a proposta no valor de 

R$ 81.915,00, conforme registro no Mapa de Lances deste Lote em anexo a presente ata. Foi 

aberto o Envelope contendo os documentos de habilitação. Os documentos da empresa I. 

ALMEIDA REIS foram submetidos à análise e rubrica pelos presentes que não apresentaram 

impugnações. Assim, a Pregoeira julgou habilitada a licitante I. ALMEIDA REIS, declarando-

a vencedora para os itens 01 e  02 do presente certame. 

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

Equipe de Apoio e Licitante presente, submetendo-se o processo à Autoridade Competente. A 

Sra. Pregoeira declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos. 

 
 

CARLA SOUZA OLIVEIRA 

Pregoeira 

 

 

LEANDRO LEAL DA ANUNCIAÇÃO  

Equipe de Apoio 

 

 

I. ALMEIDA REIS 

EDVALDO NETO ALMEIDA REIS – CPF nº. 014.267.265-38 

 


