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ATA DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE 

PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017/SRP - PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 045/2017 – OBJETO: locação de 

copiadoras e duplicadores digital, serviços de manutenção 

em copiadoras, duplicadores e impressoras, e fornecimento 

de suprimentos de impressão, para a Prefeitura Municipal de 

Amargosa, mediante Sistema de Registro de Preços. 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às nove horas, reuniram-se a Pregoeira Carla 

Souza Oliveira, nomeada pelo Decreto n° 049/2017 e os membros da equipe de apoio, Leandro Leal da 

Anunciação, nomeado pelo Decreto n° 043/2017, o do Assessor Jurídico da Prefeitura, Sr. Felipe Mendonça 

Montenegro OAB - 47719, 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 

025/2017/SRP, cujo objeto é a locação de copiadoras e duplicadores digital, serviços de manutenção em 

copiadoras, duplicadores e impressoras, e fornecimento de suprimentos de impressão, para a 

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 05/07/2017 (edição 1690) e que não 

houve registro de impugnação ao instrumento convocatório. A Pregoeira deu inicio ao certame pedindo ao 

licitante que entregasse os documentos para o credenciamento, bem como os envelopes de proposta e 

habilitação de participação no Pregão.  Compareceu ao Certame a empresa: ANA LÚCIA MARTINS NOLASCO - 

ME; CNPJ: 06.231.893/0001-87, representada pelo Sr. Agenor Terra, portadopr do CPF nº 494.052.337-34 que 

foi devidamente credenciado. 

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.  O representante da empresa ANA LÚCIA 

MARTINS NOLASCO - ME apresentou a declaração de tratamento diferenciado e pleno conhecimento e 

atendimento às exigências de habilitação  

 
Dando prosseguimento a Pregoeira verificou a proposta escrita apresentada, julgada em conformidade com as 

exigências do Edital, conforme segue. 

 

PROPOSTAS INICIAIS 

RAZÃO SOCIAL LOTE  VALOR R$ PROPOSTA/ SITUAÇÃO 

ANA LÚCIA MARTINS NOLASCO - ME 

01 40.452,00 Aceita/Classificada 

02 4.665,00 Aceita/Classificada 

03 12.540,00 Aceita/Classificada 

04 10.500,00 Aceita/Classificada 
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Em virtude de haver apenas uma empresa presente ao certame, a pregoeira procedeu com a negociação direta 

para redução dos valores apresentados, conforme tabela a seguir: 

 

PROPOSTAS DEPOIS DA NEGOCIAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL LOTE  VALOR R$ PROPOSTA/ SITUAÇÃO 

ANA LÚCIA MARTINS NOLASCO - ME 

01 39.550,00 Vencedora 

02 4.750,00 Vencedora 

03 12.260,00 Vencedora 

04 8.700,00 Vencedora 

 

 

Os documentos da empresa foram submetidos à análise e rubrica pela pregoeira e equipe que declarou a 

empresa habilitada e vencedora do certame. 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que 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. 

 

 
CARLA SOUZA OLIVEIRA 

Pregoeira 
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Equipe de Apoio 
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