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  ATA DE JULGAMENTO 

 

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de maio de 2021, às 13:00 h (treze horas), no prédio do 

Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Água Comprida/MG, em 

cumprimento às disposições contidas no Decreto Municipal 017/2021, reuniram-se o 

Pregoeiro, BRUNO RIBEIRO SILVA, e os membros da Equipe de Apoio, os quais foram 

devidamente designados pelo Senhor Prefeito Municipal com a  finalidade de realizar os 

procedimentos relativos ao PREGÃO PRESENCIAL 007/2021 (Processo 028.01/2021), com 

fundamento na Lei 10.520/02 e Decreto Municipal 009/08, aplicando-se subsidiariamente a 

Lei 8.666/93 e suas alterações.  

 

Objeto Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de 

manutenção corretiva e/ou preventiva em pontos de iluminação pública, no Município de 

Água Comprida, englobando o perímetro urbano e rural, inclusive parques, praças, jardins, 

com o fornecimento de material e mão de obra, conforme necessidade. 

 

A publicação do edital resumido do presente pregão foi feita no Diário Eletrônico dos 

Municípios da Associação Mineira de Municípios na data de 18 de maio de 2021, 

respeitando-se o prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis entre a disponibilização do edital com 

sua publicação e a data de sua realização. Além da publicação do edital do presente pregão 

no diário, foi feita também no site do Município (www.aguacomprida.mg.gov.br/licitacoes) e 

enviado por email à empresas interessadas do ramo. 

 

Inicialmente, em conformidade com as disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a 

sessão pública para o credenciamento dos interessados, constatando-se e presença de 

cinco empresas: 1) SERLUZ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA, inscrita no CNPJ 

39.955.383/0001-97, representada por Eduardo Manuel de Oliveira; 2) RIBEIRO & 

VALENTINO SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME, inscrita no CNPJ 01.732.907/0001-08 

representada por Adriana Oliveira Valentino; 3) RAFAEL SOLER MANCHINI 

ENGENHARIA, inscrita no CNPJ 27.154.995/0001-00 representada por Rafael Soler 

Manchini; 4) JOSÉ JERÓNIMO DA SILVA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ 24.771.454/0001-

24 representada por José Jeronimo da Silva; 5) RIBEIRO BARROSO CONSTRUÇÕES 

ELÉTRICAS LTDA, inscrita no CNPJ 20.799.599/0001-82 representada por Alexandre Lúcio 

Gasparino, onde todas apresentaram a declaração de pleno atendimento aos requisitos de 

http://www.aguacomprida.mg.gov.br/licitacoes
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habilitação. Bem como comprovação de enquadramento como micro empresa / empresa de 

pequeno porte, com exceção da empresa Ribeiro Barroso. Rubricados pelos presentes. 

 

A seguir, passamos a abertura dos envelopes com as propostas de preços das licitantes, 

constatando-se que estavam de acordo com o solicitado no edital. Eles foram analisadas 

pelo Pregoeiro e licitantes presentes. Dessa forma, as propostas foram aceitas e 

CLASSIFICADAS passado a fase de lances, cujos valores encontram-se abaixo.  

 

Serluz Rib. E Valentino Geraluz Rib. Barroso Rafael Soler 

287.791,00 333.050,00 402.805,00 403.916,30 961.000,00 

287.000,00 287.741,00 Declina Acima 10% Acima 10% 

286.900,00 286.950,00    

286.500,00 286.850,00    

286.000,00 286.450,00    

285.500,00 285.950,00    

285.000,00 285.450,00    

284.500,00 284.950,00    

284.000,00 284.450,00    

283.500,00 283.900,00    

280.000,00 283.400,00    

279.000,00 279.950,00    

279.000,00 Declina    

 

 

Após a fase de lances, passamos a negociação direta com a empresa classificada em 

primeiro lugar, a qual afirmou não ter condições de reduzir o valor. Como estavam abaixo do 

preço de referência, foi aceita pelo Pregoeiro.  

 

Em face da classificação, passamos a análise da documentação da empresa primeiro 

colocada, que apresentou todo o solicitado no edital, sendo HABILITADA. Dessa forma, 

esse Pregoeiro classifica como vencedora e ADJUDICA o objeto da licitação à empresa 

SERLUZ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA, inscrita no CNPJ 39.955.383/0001-97 pelo valor 

global de R$ 279.000,00 (duzentos e setenta e nove mil reais).  
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Devendo no prazo de 48h apresentar a planilha com preços unitários atualizada. Os 

envelopes das demais empresas foram devolvidos aos seus representantes. 

 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião para lavratura da presente ata, que 

depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo Pregoeiro, por sua equipe de apoio, e 

licitantes presentes. Água Comprida / MG, 31 de maio de 2021. 

 

Assinaturas do Pregoeiro e Equipe de Apoio: 
 
 
 
 
 

BRUNO RIBEIRO SILVA 

Pregoeiro 

 

 
 

MÔNICA RODRIGUES DE MELO 

Equipe de Apoio  

 

 

MÁRICA SILVA RODRIGUES 

Equipe de Apoio 

 

 

 

SERLUZ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA 

Eduardo Manuel de Oliveira;  

 

 

 

RIBEIRO & VALENTINO SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME,  

Adriana Oliveira Valentino  
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 RAFAEL SOLER MANCHINI ENGENHARIA 

Rafael Soler Manchini;  

 

 

 

JOSÉ JERÓNIMO DA SILVA E CIA LTDA,  

José Jeronimo da Silva;  

 

 

 

RIBEIRO BARROSO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA 

Alexandre Lúcio Gasparino 


