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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 0800 014 4321

ATA DE RECEBIMENTO EABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS E PROPOSTAS

APRESENTADAS NA LICITAÇÃO POR PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019

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

de Apoio designados pela Portaria n 2 13.082 de 05 de novembro de 2019 se reuniram com a finalidade de

realizar a sessão de lances deste Pregão Presencial, 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 parcelada de 400 (quatrocentos) toneladas de CSUQ - Concreto Setuminoso

Usinado a Quente, conforme descrições contidas no Termo de Referência - Anexo I do edital, pelo

período de 12 (doze) meses.

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

Terrapac Engenharia Ltda. 03.543.613/0003-25 Bruno Michetti

CELUsina de Asfalto Eireli EPP 13.325.785/0001-14 Rafael Escher Donato

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 n2 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 mapeame

Propostas apresentadas (valor unitário I tonelada):

Empresa: Terrapac Engenharia Ltda.

Proposta Escrita (R$): 460,00

Lances (R$): 450,00.
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Empresa: CEL Usina de Asfalto Eireli EPP

Proposta Escrita (R$): 500,00

Lances (R$): declinou.

Após o lance ofertado pela empresa Terrapac, a Pregoeira, considerando os orçamentos prévios que

teve a média de R$ 403,33, tentou a negociação com a empresa para um novo lance, porém, o

representante da empresa, Sr. Bruno, informou que não será possível entregar o material neste valor.

Sendo assim, a Pregoeira e equipe de apoio declarou a licitação FRACASSADA.

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

sessão e por mim, Elizabeth C. Bombonato Colombari, que digitei a ata.

Feif(iues Buzo
Pregoeira
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Elizabeth C. ~~nato Colombari
Apoio
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Moni4ue Rangel Silva

Apoio
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Ricardo Bento de Moraes

Apoio

Terrapac Engenharia Ltda.
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