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ATA DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS 
PROPOSTAS DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 009/2015/SRP - PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 0018/2015 – OBJETO: Contratação da execução de 
serviços de montagem e desmontagem de decoração 
cênica da Festa do São João 2015, com fornecimento de 
materiais para atender solicitação da Secretaria 
Municipal de Cultura, Eventos e Turismo de 
Amargosa, mediante Sistema de Registro de Preços e 
conforme especificações constantes do Termo de 
Referência - Anexo I. 

 
Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e quinze, às nove horas reuniram-se o 

Pregoeiro LUCIANO CERQUEIRA DE JESUS e a Equipe de Apoio formada por CARLA 

SOUZA OLIVEIRA e IVANILDES RIBEIRO DOS SANTOS, nomeados pela Portaria nº. 001, 

de 05 de janeiro de 2015, 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 009/2015/SRP, cujo objeto é contratação da execução de 

serviços de montagem e desmontagem de decoração cênica da Festa do São João 2015, com 

fornecimento de materiais para atender solicitação da Secretaria Municipal de Cultura, 

Eventos e Turismo de Amargosa, mediante Sistema de Registro de Preços e conforme 

especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I. Compareceram ao Certame as 

empresas: IVONILSON SOUZA MOURA - MEI. CNPJ: 15.308.197/0001-06, representada 

pelo Sr. IVONILSON SOUZA MOURA – CPF nº. 697.548.885-15 e a empresa VIVIANE 

VIRIATO SANTOS - CNPJ: 15.312.221/0001-72, representada pela Sra. VIVIANE VIRIATO 

SANTOS – CPF nº. 997.623.075-34. O Sr. Pregoeiro deu início à sessão esclarecendo aos 

presentes como funciona esta modalidade, os aspectos legais e os procedimentos que serão 

adotados no decorrer da sessão e que a mesma estava sendo filmada. Dando prosseguimento 

aos trabalhos o Pregoeiro solicitou do licitante seus documentos de credenciamento o que foi 

de logo apresentado e entendido de acordo com as exigências editalícias.  

O Pregoeiro verificou as propostas escritas apresentadas para o objeto, classificando em 
conformidade com as exigências do Edital, conforme segue.  
 

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

IVONILSON SOUZA MOURA 74.608,80 Classificada 

VIVIANE VIRIATO SANTOS 76.867,20 Classificada 

Em seguida iniciou a disputa de lances, registrando-os em Mapa de Lances que segue anexo a 

esta ata. A empresa VIVIANE VIRIATO SANTOS declinou da fase de lance. Encerrada a 
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etapa de lances que foi registrado no mapa em anexo, o Pregoeiro ordenou a proposta 

segundo o oferecido restando classificada em 1º Lugar a Empresa IVONILSON SOUZA 

MOURA com a proposta no valor de R$ 74.608,80, em 2º Lugar a Empresa VIVIANE 

VIRIATO SANTOS com a proposta no valor de R$ 76.867,20   conforme registro no Mapa de 

Lances anexo a presente ata.  

Foi aberto o Envelope “B” contendo os documentos de habilitação da empresa IVONILSON 

SOUZA MOURA, os quais foram submetidos à análise e rubrica pelos licitantes presentes,  

observando que as Certidões Negativa de Débitos com a Previdência e Fazenda Federal 

encontram-se vencidas e a Certidão Municipal consta data de emissão e data de validade no 

mesmo dia. Observado também a falta da Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual, 

Certidão Negativa de Concordata e Falência, Atestado de Capacidade Técnica, conforme 

consta no edital. Assim, o Pregoeiro julgou inabilitada a licitante.  

Em seguida foi aberto o envelope “B”, da empresa VIVIANE VIRIATO SANTOS, os quais 

foram submetidos à análise e rubrica pela comissão e licitantes presentes, observando que a 

Certidão Negativa de Débitos com a Previdência e Fazenda Federal encontravam-se vencidas e 

a Certidão Municipal consta data de emissão e data de validade no mesmo dia. Observado 

também a falta da Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual, Certidão Negativa de 

Concordata e Falência, Atestado de Capacidade Técnica, conforme consta no edital. Assim, o 

Pregoeiro julgou inabilitada a licitante. 

De acordo com o art. 48, § 3º, da Lei de Licitações “quando todos os licitantes forem 

inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos 

licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação”. Desta forma, 

o pregoeiro remarcou a sessão para o dia 12 de maio de 2015, no mesmo horário e local 

mantendo-se todas as condições estabelecidas no edital. 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pelo Sr. Pregoeiro, 

Equipe de Apoio e Licitantes presentes, submetendo-se o processo à Autoridade Competente 

para fins de homologação. O Sr. Pregoeiro declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a 

presença de todos. 

 

 

 
LUCIANO CERQUEIRA DE JESUS 

Pregoeiro 
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CARLA SOUZA OLIVEIRA 

Equipe de Apoio  

 

 

IVANILDES RIBEIRO DOS SANTOS 

Equipe de Apoio  

 

 

IVONILSON SOUZA MOURA  

Ivonilson Souza Moura - CPF nº. 697.548.885-15 

 

 

VIVIANE VIRIATO SANTOS 

Viviane Viriato Santos – CPF nº. 997.623.075-34 

 


