
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 000010/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000005/2018

ATA DA SESSÃO REALIZADA NO DIA 17 de maio de 2018, ÀS 09:10, NO PLENÁRIO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO.

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às 09:10, no Plenário da 
Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, reuniram-se a Pregoeira Maria Bernadete do Prado 
Coelho e os membros da Equipe de Apoio, Rubens Alves Ferreira, Euler Moreira de Freitas e 
Keli Daniela Fernandes, para procederem à abertura dos envelopes referentes ao Pregão 
Presencial nº 000005/2018, menor preço por lote, o qual tem por objetivo a contratação dos 
serviços de instalação de ventiladores, tomadas, quadro de distribuição de redes de ar 
condicionado, lâmpadas, troca de caixas de controle e fornecimento do material elétrico 
necessário ao serviço para a Câmara Municipal de Pedro Leopoldo - sede e Centro de 
Atenção ao Cidadão. Compareceu a empresa  PETRIO ENGENHARIA EIRELLI, CNPJ: 
28.276.217/0001-48, com representação legal do Sr. Claudio Giovani Moreira, CPF: 
868.984.426-00. Dando início aos procedimentos, a Pregoeira disponibilizou para os  
presentes os documentos do credenciamento do  representante da empresa, que o 
consideraram  apto a participar da fase de lances. Rubricado o envelope com a proposta de 
preços, a Pregoeira e Equipe consideraram a proposta de acordo com os termos Edital e os 
preços aceitáveis, visto que estavam próximos aos valores da média apurada, classificando 
a licitante presente nos termos do Edital. Aberta a fase de lances, a empresa PETRIO 
ENGENHARIA EIRELLI  cobriu o seu próprio preço para os lotes 1 e 2, mantendo o preço 
ofertado para o lote 3, conforme relatório anexo a esta Ata. Na fase de habilitação, 
analisada e rubricada a documentação apresentada pela empresa classificada em primeiro 
lugar, a mesma foi considerada habilitada nos termos do Edital, tendo apresentado todos os 
documentos exigidos que comprovaram a sua regularidade perante os órgãos 
fiscalizadores. Não houve manifestação de recursos, assim a pregoeira declarou a empresa 
PETRIO ENGENHARIA EIRELLI vencedora do certame, com a proposta nos valores 
conforme relatório anexo a esta ata e, na ocasião, adjudicou à mesma o objeto licitado. 
Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a sessão às dez horas e trinta e cinco 
minutos, cuja ata vai assinada por todos os presentes.
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