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ATA DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE 
PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018 - PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 050/2018 – OBJETO: Aquisição de 
asfalto tipo CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), 
para uso nas ruas e avenidas do Município de Amargosa – 
Bahia, mediante Sistema de Registro de Preços. 
 

Aos sete dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniram-se a Pregoeira Carla 

Souza Oliveira e membro da equipe de apoio Luis Henrique Andrade Paula, nomeados 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 018/2018, cujo objeto constitui a de aquisição de asfalto tipo CBUQ (Concreto Betuminoso 

Usinado a Quente), para uso nas ruas e avenidas do Município de Amargosa – Bahia, mediante 

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

Município de Amargosa no dia 22/05/2018 (edição 2371) e republicado o aviso no mesmo veículo no 

dia 29/05/2018 (edição 2390) e que não houve registro de impugnação ao instrumento convocatório. 

A Pregoeira deu inicio ao certame solicitando ao licitante que entregasse os documentos para o 

credenciamento, bem como os envelopes de proposta e habilitação de participação no Pregão. 

Registrou-se a presença da Empresa: 

 
EMPRESA CNPJ REPRESENTANTE/CPF 

RODE BEM ASFALTOS LTDA-ME 23.200.344/0001-40 
DARIO AUGUSTO SANTOS DOS REIS 

015.706.855-25 

 

Após análise e assinatura dos documentos de credenciamento, que foram achados conforme edital. 
Ato contínuo passou-se a abertura do envelope de proposta de preços conforme tabela abaixo:   
 

 (PROPOSTAS ESCRITAS) 

RAZÃO SOCIAL VALOR R$ SITUAÇÃO 

RODE BEM ASFALTOS LTDA-ME 149.800,00 ACEITA/CLASSIFICADA 

 

Em virtude de haver apenas uma empresa participante, a pregoeira passou à negociação direta para 
redução do valor apresentado pela empresa, o representante da empresa ofertou um valor de R$ 
142.000,00, a pregoeira solicitou mais uma redução do valor, o fornecedor justificou que não pode 
baixar mais o valor ofertado, pois os custos de combustível e outros aumentaram e que seu valor já 
esta menor que o valor médio. A pregoeira passou a abertura do envelope de Habilitação da 
empresa para conferência, foi constatada a empresa apresentou a Certidão de Débitos com a 
Fazenda Municipal de Varzedo vencida, com validade de 28/05/2018 e o balanço patrimonial do ano 
de 2016, contrariando o edital item: 24.2.3. 
Em virtude de haver apenas uma empresa credenciada, a pregoeira, com base no Art. 48 da Lei 

8.666/93, concedeu prazo para que a empresa apresentasse os referidos documentos em 

conformidade, com vistas ao não fracasso da licitação. O representante da empresa informou que já 

iria fazer contato com um preposto para providenciar a documentação e solicitou da pregoeira que 

concedesse alguns minutos para que fossem apresentados os documentos regulares, a pregoeira por 

entender que a extensão do prazo da sessão não causaria prejuízo ao procedimento concordou em 

aguardar. Após o fim do prazo acordados entre pregoeira e proponente, os documentos foram 

apresentados para conferência e achados em conformidade com o edital. A pregoeira então declarou 
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a empresa RODE BEM ASFALTOS LTDA-ME, habilitada e vencedora do certame com o valor de R$ 

142.000,00. 

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.  

 
 

CARLA SOUZA OLIVEIRA 
PREGOEIRA 

 
LUIS HENRIQUE ANDRADE PAULA 

EQUIPE DE APOIO 
 

RODE BEM ASFALTOS LTDA-ME  
DARIO AUGUSTO SANTOS DOS REIS 015.706.855-25 


