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ATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 003/2018-PP/SEMINFRA, aos dezenove  
dias do mês de Março do ano de 2018, às 9h00 horas, no prédio da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RURÓPOLIS, na sala da comissão de licitação, instalou-se a sessão para receber as 
propostas e documentações de credenciamento do Pregão Presencial n°. 003/2018-
PP/SEMINFRA, cujo objeto é elaboração da “Consolidação do Plano de Investimentos e respectivos 
Orçamentos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Plano Municipal de Saneamento 
Básico (PMSB)” e elaboração do “Estudo de Viabilidade Econômico-Financeiro para a prestação dos 

serviços de Água e Esgoto” do Município de Rurópolis , a fim de atender às necessidades da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, nas quantidades, especificações técnicas e 
condições estabelecidas no Termo de Referência - Anexo II. A sessão foi presidida pelo Pregoeiro 
MAURICIO DE SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA, acompanhado pelos seguintes membros da 
Equipe de Apoio: DESLIVAN BENTO DA SILVA Portaria n°. 025/2017GAB e CLEUNICE 
MENDES DE OLIVEIRA SOUSA, PRESIDENTE CPL designados pela portaria 026/2017GAB. 
Assessorados pela Drª. VÂNIA CRISTINA WENTZ, assessora jurídica desta Prefeitura.  Aberta a 
sessão compareceram os seguintes licitantes: MC ENGENHARIA LTDA. Credenciado  Marcelo 
Cartejon da Costa sócio administrador. Após o credenciamento passou-se a abertura do envelope 
proposta a licitante apresentou uma proposta dentro do previsto com valor R$ 138.500,00 (Cento 
e Trinta e Oito Mil e Quinhentos Reais) foi aceita e o pregoeiro passou a fase de negociação 
direta o licitante ofereceu um desconto de 5%(cinco centésimos). O pregoeiro considera a 
proposta aceita e declara esta fase concluída a proposta final ficou em R$ 131.575,00(Cento e 
Trinta e Um Mil Quinhentos e Setenta e Cinco Reais). Encerrada a fase de lances verbais deu-
se prosseguimento com a ABERTURA DO ENVELOPE Nº. 02 (DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO), MC ENGENHARIA LTDA a empresa foi declarada habilitada sem restrição não 
foi manifestado desejo a recurso e nada mais havendo a tratar o pregoeiro suspendeu a sessão 
pelo tempo necessário para lavratura do presente ata, o que foi feito pela equipe de apoio, em 
seguida lida em voz alta assinada pelo pregoeiro e demais participantes da reunião, o que se deu 
às 9h:00minhoras, na sala da Comissão Permanente de licitação. 
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