Rod Vereador Geraldo Dias, 1500
Vila Hortolândia - 13214311
Telefone: (11) 45891312
Jundiaí / SP

ATA DE SESSÃO PÚBLICA
Pregão nº 10/2021
Processo Administrativo nº 1190/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA DA DAE S/A

PREÂMBULO
No dia 26/03/2021, às 09:32, reuniram-se nesta DAE S/A ÁGUA E ESGOTO, situado na Rod Vereador Geraldo Dias 1500
, presentes o(a) pregoeiro(a) LEONARDO CESAR FRANCO PUTTINI, a equipe de apoio, senhores(as): KAREN CRISTINA
TASAKA, LEANDRO LOPES FERRO, MUCIO DINIZ RONCOLETA e o(s) responsável(eis) técnico(s): PEDRO
HUMBERTO NABA, do processo em epigrafe, para a sessão pública do pregão presencial em epígrafe, regido pela Lei
Federal 10520/02, e 13.303/2016, pelo Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios, editado nos termos do
art. 40 da Lei nº 13.303/2016, pela Lei Complementar 123/06 e suas alterações, pelos Decretos Municipais n.º 21.263/2008
e nº 26.852/2017, e eventuais legislações pertinentes, no que couber.

Aberta a sessão, o(a) pregoeiro(a) e equipe de apoio iniciaram o credenciamento das licitantes procedendo com o exame
dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando a comprovação da existência de poderes para
formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição das licitantes.

CREDENCIAMENTO
Licitante

Representante

ME/EPP

R.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADO MARCOS GALDINO

Não

O(A) pregoeiro(a) comunicou o encerramento do credenciamento.

Em seguida recebeu as declarações dos licitantes presentes de que atendem 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(a) pregoeiro(a) examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles
definidos no edital.

Em seguida o(a) pregoeiro(a) convidou os licitantes a procederem a conferência e rubrica da documentação de
credenciamento e das propostas e informou aos licitantes sobre o início da fase de lances que ocorreu da seguinte forma:
1-1

Etapa

Licitante

Valor do lance Status

Proposta R.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADO

1

1.688.328,00

Selecionada

Rod Vereador Geraldo Dias, 1500
Vila Hortolândia - 13214311
Telefone: (11) 45891312
Jundiaí / SP

ENCERRAMENTO
Sessão Pública suspensa pelo motivo: Pregão suspenso devido ao valor da proposta da licitante RA COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS estar acima do estimado. A licitante alegou sucessivos aumentos e ficou de enviar um
descritivo
de
seus
custos
de
fornecimento
em
até
2
dias
úteis.
Todos os demais atos serão publicados no site e na Imprensa Oficial do Municipio. Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo(a) pregoeiro(a), equipe de apoio e representantes das licitantes presentes.

LEONARDO CÉSAR FRANCO PUTTINI
Pregoeiro

MARCOS GALDINO
RA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA

KAREN CRISTINA TASAKA
Equipe de apoio

LEANDRO LOPES FERRO
Equipe de apoio

MUCIO DINIZ RONCOLETA
Equipe de apoio

PEDRO HUMBERTO NABA
Responsável Técnico
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