ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PROCESSAMENTO

Pregão Presencial n.º 04/2017
INTERESSADO: ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EMDURB
ORIGEM: Protocolo n.º 200168/2017 da Presidência
TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO UNITÁRIO
DATA DA REALIZAÇÃO: 21/08/2017 à partir das 9:30 HORAS
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de água mineral – galões de 20 (vinte) litros.
Prazo: 12 meses.

PREÂMBULO
Aos vinte e um dias do agosto do ano de dois mil e dezessete, às nove horas e trinta minutos,
reuniram-se na sede da Emdurb, Avenida das Esmeraldas n.º 05 – Jardim Tangará – Marília/SP, a
Pregoeira JULIANA CRISTINA ALEIXO DE SOUZA, a Equipe de Apoio designada no processo
licitatório para a Sessão Pública de processamento do Pregão em epígrafe.
Aberta a sessão, iniciou-se o procedimento de exame dos documentos oferecidos pelos interessados
presentes, com o intuito de obter a comprovação da existência de poderes para formulação de
propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte conformidade:

CREDENCIAMENTO
EMPRESAS CREDENCIADAS
REPRESENTANTES

EMPRESAS

Luigi Marega Neto

LUIGI MAREGA NETO – ME

Às nove horas e quarenta minutos, a Pregoeira comunicou o encerramento do credenciamento e em
seguida recebeu a Declaração do Licitante de que atende plenamente os requisitos de Habilitação
estabelecidos no Edital e o Envelope contendo a Proposta de Preço.

REGISTRO DO PREGÃO
Foi aberto o envelope de Proposta (n.º 01) da licitante presente, e, com a colaboração dos membros
da Equipe de Apoio, a Pregoeira examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de
fornecimento, com aqueles definidos no Edital, sendo que a licitante apresentou-se apta a
permanecer no certame.

Considerando a presença de uma única licitante, às 9:46h a Pregoeira passou para a fase de
negociação do preço apresentado na proposta inicial, que se deu da seguinte forma:
Fase : Negociação
Empresa

Lance

LUIGI MAREGA NETO – ME

R$ 7,00

Valor após a negociação:
LUIGI MAREGA NETO – ME

R$ 6,90 – 9:48hs

Verificada a pesquisa de preços efetuada pelo Setor de Compras, foi constado que o valor final
encontra-se dentro do que fora orçado, sendo portanto aceitável.

HABILITAÇÃO
Considerando a negociação efetuada com a licitante LUIGI MAREGA NETO – ME, procedeu-se a
abertura do seu envelope de n.º 02 (documentação), sendo que foi possível constatar que esta havia
cumprido todas as exigências do Edital. Os documentos foram rubricados pelo licitante presente,
Pregoeira e Equipe de Apoio.

RESULTADO
Às nove horas e cinqüenta e seis minutos, o certame passou a ter a seguinte classificação:
LOTE N.º 01
EMPRESA

VALOR TOTAL GLOBAL

LUIGI MAREGA NETO – ME

R$ 6,90

CLASSIFICAÇÃO
VENCEDOR

RECURSO
A Pregoeira, considerando a existência de apenas um licitante, porém visando cumprir as
formalidades previstas em edital, indagou o licitante LUIGI MAREGA NETO – ME acerca do interesse
em recorrer de alguns dos atos praticados na presente sessão, sendo que este informou não existir
qualquer intenção.

ADJUDICAÇÃO
Ante ao ocorrido e registrado na presente Ata, a Pregoeira adjudicou o objeto licitado à licitante LUIGI
MAREGA NETO – ME, sendo que esta deverá apresentar a proposta adequada ao lance vencedor
no prazo de 24 (vinte e quatro horas) nesta empresa pública municipal.

OBSERVAÇÕES
Nada a acrescentar.

ENCERRAMENTO
Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa para lavratura da presente ata. Reaberta a
sessão todos os presentes, bem como a Pregoeira e Equipe de Apoio assinaram a presente Ata.

ASSINAM:

REPRESENTANTES DAS LICITANTES

-----------------------------------------------------Luigi Marega Neto

PREGOEIRA E A EQUIPE DE APOIO

------------------------------------------------------------JULIANA CRISTINA ALEIXO DE SOUZA
Pregoeira

LUIGI MAREGA NETO – ME

---------------------------------------------------EQUIPE DE APOIO

-----------------------------------------------------EQUIPE DE APOIO

-------------------------------------------------------Controle Interno

