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ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Objeto:

PREÂMBULO

CREDENCIAMENTO
Empresas Representantes

GILBERTO FERREIRA GOLVÊANACO BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.
Em seguida recebeu a(s) Declaração(ões) do(s) Licitante(s) de que atende(m) plenamente os requisitos de
Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de
Habilitação, respectivamente.

REGISTRO DO PREGÃO
Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de
Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com
aqueles definidos no Edital, tendo desclassificado as propostas desconformes e selecionados entre os autores das
demais, os Licitantes que participarão da Fase de Lances em razão dos preços propostos, nos termos dos incisos VIII
e IX do artigo 4º da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002.

Em seguida o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma
sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de
ofertas de lances ocorreu da seguinte forma:

BICA ( CORRIDA ) FINA DE GRANITOItem: 1

Fase: Propostas

NACO BASE           866.580,0000 Selecionada

Fase: Negociação

NACO BASE           866.580,0000

Fase: Negociação

NACO BASE           863.247,0000 Melhor Oferta

CLASSIFICAÇÃO
Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor, na seguinte
conformidade:

EMPRESA VALOR CLASSIFICAÇÃO

1Item: Arrematado/VencedorBICA ( CORRIDA ) FINA DE GRANITO

NACO BASE           863.247,0000  1º Lugar
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NEGOCIAÇÃO
Negociada a redução do preço da menor oferta, o Pregoeiro considerou que o preço obtido, abaixo especificado, é
ACEITÁVEL por ser compatível com os preços praticados pelo mercado, conforme apurado no processo de licitação.

ITEM EMPRESA MENOR PREÇO VALOR NEGOCIADO SITUAÇÃO

1 863.247,0000 Melhor OfertaNACO BASE           

HABILITAÇÃO

RESULTADO
À vista da habilitação, foi declarado:

1 863.247,0000 Arrematado/VenNACO BASE                               

ADJUDICAÇÃO / RECURSO

ENCERRAMENTO
Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro do ano de 2022, às 9h00, na sala de reuniões do Gabinete do Prefeito,
reuniram-se a Pregoeira Sra. Gláucia Gomes de Almeida e a respectiva equipe de apoio, Srta. Regina Luiza Pereira e
Sr. Henrique Antônio Cardoso, bem como o Diretor do Departamento Municipal de Planejamento Sr. Rodolpho  Barreto
Miguel Rodrigues para a sessão recebimento e abertura dos envelopes proposta e habilitação protocolados nesta
Prefeitura, , e ainda para a etapa de lances verbais referentes ao Pregão Presencial Para Registro de Preços nº
39/2022 – Processo nº 63/2022. Iniciada a sessão, pela Pregoeira foi consultada a situação das empresas perante o
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nada encontrando que impossibilitasse a participação das empresas no
certame. Feito o credenciamento, recebimento e abertura dos “envelopes proposta”, as quais foram habilitadas para a
etapa de lances verbais. Os itens ofertados foram declarados conforme o solicitado no edital e os preços apresentados
de acordo com os praticados no mercado. Em seguida passou-se para a abertura dos “envelopes “habilitação”, da
empresa que sagrou-se vencedoras na etapa de lances verbais, estando os documentos de acordo com o solicitado
no edital. Encerrada a sessão , sem a interposição de quaisquer recursos, lavrou-se a presente ata que segue
assinada por todos.
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REPRESENTANTES DAS EMPRESAS

GILBERTO FERREIRA GOLVÊA
NACO BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

Luiza Regina Pereira
Membro/ Equipe de Apoio

GLAUCIA GOMES DE ALMEIDA
Pregoeiro

Henrique Antonio Cardoso

Membro/ Equipe de Apoio
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