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ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017
Processo Administrativo nº 7960/2017
OBJETO: Contratação de empresa (s) para fornecimento de lâmpadas para manutenção elétrica.
HORÁRIO: 13h (horário de Brasília – DF).
1. ABERTURA DA SESSÃO
Às treze horas (13h) do dia 12 (doze) do mês de setembro 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,
CHRISTIAN MARTIN DOS SANTOS, bem como a equipe de apoio composta pelos servidores Allan Fadel Vendemiato, Blauner Carpim Correa e Henrique César Demarchi ,designados pela Portaria nº 05/2017, de 01 de junho 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 comunica o recebimento, via Sedex, de documentos
e proposta da empresa R. D. Velani Elétrica Ltda. – ME, para participação no Pregão, pedindo aos licitantes que
rubricassem o envelope recebido, certificando a participação. Depois disso solicitou aos demais que apresentassem 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:

Luminus Comercial Elétrica
Ltda

Empresa nº: 02
Razão Social: Lucimara Zério

MEI/ME/EPP: EPP
CNPJ: 07.885.913/0001-81

MEI/ME/EPP: EPP
CNPJ: 05.371.724/0001-65

Representante: Alexandre Alves Lemos

Representante: Lucimara Zério Lopes

RG: 49.454.206-8

RG: 17.069.583

Empresa nº: 03

Empresa nº: 04

Razão Social: R.D. Velani Elétrica

Razão Social:

MEI/ME/EPP: ME
CNPJ: 21.329.429/0001-05

MEI/ME/EPP: EPP
CNPJ: 21.281.568/0001-06

Representante: Sem representante presencial
RG:

Allpema Serviços e Comércio de
Ferragens e Ferramentas Ltda

Representante: Carlos Eduardo Aoqui
RG: 23.590.719-4

3. ENTREGA DOS ENVELOPES
Em seguida, o PREGOEIRO solicitou que os interessados entregassem 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.
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4. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
As propostas foram examinadas e rubricadas por todos os presentes, sendo observada uma diferença no
resultado do cálculo na proposta da Allpema, que foi ajustada por se tratar de um erro de multiplicação razão
pela qual foram aceitas pelo PREGOEIRO.
5. FASE DE LANCES/NEGOCIAÇÃO
Em continuidade aos trabalhos, houve a fase de lances para o Lote, tendo como resultado o constante na
planilha anexa. Nesta planilha a empresa R.D. Velani aparece como “n/a” na fase de lances, por não haver representante presente, sendo considerado apenas o valor da proposta inicial.
6. HABILITAÇÃO
Após as negociações dos preços, foram examinados pelo PREGOEIRO e membros da equipe de apoio os
documentos de habilitação da empresa LUMINUS Comercial Eletrica Ltda constatando-se a sua REGULARIDADE.
7. RECURSO
Perguntado pelo PREGOEIRO às licitantes, NENHUMA manifestou intenção de interpor recurso.
8. ADJUDICAÇÃO
Em seguida, o PREGOEIRO declarou vencedora a licitante abaixo, ADJUDICANDO-LHE o objeto licitatório.

Empresa nº:
Razão Social:
Lote:
Valor:

01
LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA EPP
Único
R$ 8.579,50 (Oito mil Quinhentos Setenta nove reais cinquenta centavos)

Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às 14h30m (quatorze horas 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:
CHRISTIAN MARTIN DOS SANTOS

______________________

EQUIPE DE APOIO:
___________________
Allan Fadel Vendemiato

_____________________
Henrique César Demarchi

___________________
Blauner Carpim Correa
REPRESENTANTES:
_________________
Alexandre Alves Lemos

_________________
Lucimara Zério Lopes

_________________
Carlos Eduardo Aoqui
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