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SERViÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNiCíPIO DE ARARAS
Rua Ciro Lagazzi, 155- Jd. Cândida - CEP13603-027 - Araras-SP

TeI. (19) 3543-5500 - Emergência 08000144321

ATA DE RECEBIMENTO EABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS E PROPOSTAS

APRESENTADAS NA LICITAÇÃO POR PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019

Aos cinco dias do mês de novembro de 2019, às 14hOOm, na sala de licitações, a Pregoeira e a Equipe

de Apoio designados pela Portaria n Q 12.866 de 01 de fevereiro de 2019 se reuniram com a finalidade de

realizar a sessão de lances deste Pregão Presencia I, recebendo propostas e lances, bem como, analisando e

julgando as propostas das empresas participantes e a documentação do licitante detentor da melhor

oferta.

Objeto Resumido: Aquisição de 5.500 (cinco mil e quinhentos) registro de gaveta %' para reposição de

estoque, instalação e mudança de cavalete, sendo eles divididos em cota principal (75%) e cota reservada

(25%), de acordo com as especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência do edital.

Aberta a sessão, procederam-se ao exame dos documentos apresentados pelos interessados

presentes, visando a comprovação de existência de poderes para formulação de propostas e prática para os

demais atos pertinentes ao certame.

O referido credenciamento foi realizado na seguinte ordem, com a entrega do envelope proposta e

documentos:

Empresa CNPJ Representante

Italy Válvulas e Metais Eireli - EPP 01.149.960/0001-80 Júlio Edson Pazin

Em seguida, a pregoeira passou todos os documentos de credenciamento aos presentes para vista,

dos quais todos estiveram de acordo.

Na sequência, a pregoeira abriu os envelopes de nQ 01 (Propostas) e convidou individualmente o

autor da proposta selecionada a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de

maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, conforme abaixo:

• LOTEn!!01 (Cota Principal):

Empresa:

Proposta Escrita (R$): 29,00

Lances (R$): 28,00

,a



~
Soemo

Arcrrcrs

SERViÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNicíPIO DE ARARAS
Rua Ciro Laçazz), 155 - Jd. Cândida - CEP13603-027 - Araras-SP

Tel. (19) 3543-5500 - Emergência 08000144321

08S: Não houve empresa interessada para a Cota Reservada.

Todos os documentos estavam de acordo com o solicitado no referido Edital, em razão disso, a

pregoeira declarou vencedora as seguintes empresas:

• LOTEnº 01 (Cota Principal): Italy Válvulas e Metais Eireli - EPPno valor total de

R$115.500,OO (cento e quinze mil e quinhentos reais).

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ATA, que vai assinada por todos os participantes da

Pregoeira
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Fábio Eduardo Coladeti

Apoio
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Ricardo Bento de Moraes
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