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ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/17
Processo Administrativo nº 6136/2017
OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de café moído, açúcar cristal, adoçante dietético, chá mate, açúcar em sachê e cápsulas de chocolate quente, de café expresso e de cappuccino, conforme especificações e quantidades descritas no Termo de Referência.
HORÁRIO: 13h (horário de Brasília – DF).
1. ABERTURA DA SESSÃO
Às treze horas (13h) do dia 19 (dezenove) do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, na sala de
reuniões licitatórias da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, situada na Rodovia SP 306 nº 1001,
Jardim Primavera, realizou-se a sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes contendo as
propostas de preços e os documentos de habilitação apresentados em razão do certame licitatório em
referência. Presentes o PREGOEIRO, FABIO ANTONIO DIAS, bem como a equipe de apoio composta pelos servidores Allan Fadel Vendemiato, Blauner Carpim Correa, Henrique César Demarchi e Paulo César
Aoyagui designados pela Portaria nº 06/2017, de 16 de setembro de 2017, para a realização dos procedimentos relativos ao processamento da licitação em referência, do tipo MENOR PREÇO.
2. CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÃO
Declarando aberta a fase de credenciamento, o PREGOEIRO solicitou ao participante que apresentasse
os documentos exigidos pelo edital, inclusive a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação,
os quais, depois de analisados e consultados ao sitio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, foram considerados em ordem, ficando credenciadas as empresas abaixo, com seus respectivos
representantes:
Empresa nº: 01
Razão Social:

RESERVA NATURAL INDÚSTRIA
E COMÉRCIO EIRELLI

MEI/ME/EPP: EPP
CNPJ: 14.190.945/0001-28
Representante: LOURIVAL CORAT VERDU
RG: 17.298.839-1
3. ENTREGA DOS ENVELOPES
Em seguida, o PREGOEIRO solicitou que o interessado entregasse os envelopes nº 01 e 02, relativos às
propostas de preços e aos documentos de habilitação, respectivamente. Aberto o envelope nº 01, o
PREGOEIRO declarou encerrada a fase de credenciamento.
4. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
4.1. LOTE I – Classificação.
A proposta foi examinada e rubricada por todos os presentes, não sendo observada nenhuma falha, razão pela qual foram aceitas pelo PREGOEIRO.
4.2. LOTE II - Classificação.
O pregoeiro explicou ao licitante que houve um erro na quantidade de açúcar no anexo 3, sendo
correta a quantidade de 225 unidades de 5kg, como consta no Termo de Referência (anexo 2). O
participante declara estar de acordo com o esclarecimento. No entanto o pregoeiro desclassificou
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a proposta em razão do preço do açúcar ser inexequível - a empresa cotou o valor sobre o pacote
de 01 kg.
4.3. LOTE III - Classificação
A empresa não apresentou proposta para este lote.
5. FASE DE LANCES/NEGOCIAÇÃO
5.1. LOTE I – negociação.
Em continuidade aos trabalhos, houve apenas a negociação, chegando ao valor unitário de $8,90,
totalizando $10.947,00.
6. HABILITAÇÃO
6.1. LOTE I – Habilitação.
Após a negociação do preço, foram examinados pelo PREGOEIRO e membros da equipe de apoio
os documentos de habilitação da empresa RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELLI,
constatando-se a sua REGULARIDADE.
7. ADJUDICAÇÃO
Em seguida, o PREGOEIRO declarou vencedora a licitante abaixo, ADJUDICANDO-LHE o objeto licitatório.
Empresa nº: 01
Razão Social: RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELLI
Lote: 01
Valor: R$ 10.947,00 (DEZ MIL NOVECENTOS QUARENTA E SETE REAIS)
Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às 14H30M (quatorze horas e trinta minutos), da qual, eu, HENRIQUE CÉSAR DEMARCHI, lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme,
segue assinada por mim, pelo PREGOEIRO, pelos demais membros da equipe de apoio e pelos representantes das licitantes que permaneceram até a lavratura da mesma.
PREGOEIRO:
FABIO ANTONIO DIAS

______________________

EQUIPE DE APOIO:
___________________

_____________________

Allan Fadel Vendemiato

Henrique César Demarchi

___________________
Blauner Carpim Correa

__________________
Paulo César Aoyagui

REPRESENTANTE:
_________________
LOURIVAL CORAT VERDU
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