DAE S/A ÁGUA E ESGOTOS
Gerência e Suprimentos
Seção de Compras e Licitações

Pregão Nº: PR 013/2021
Processo: 1315/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA N°1, BICA CORRIDA E AREIA
GROSSA LAVADA.

ATA DA SESSÃO PÚBLICA
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2021

No dia 12 de maio de dois mil e vinte e um, às 09 horas e 30 minutos, reuniram-se pregoeiro e equipe de apoio,
para reabertura e continuação da sessão pública do Pregão Presencial 013/2021. Esta reabertura se deve ao fato
que, após análise feita da documentação de habilitação da licitante AA PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, foi constatado que a mesma apresentou vencida a Certidão de Débitos
Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo, sendo ME/EPP, a mesma fez uso dos itens
6.1.7, 6.7.2 e 6.7.3 onde teve prazo para apresentação de documentação válida, mas mesmo com este prazo a
licitante não apresentou a documentação, sendo assim está inabilitada.
A licitante AV COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI, compareceu à sessão de reabertura, com o
mesmo representante da sessão anterior.
Foi aberto o envelope 2 dos documentos de habilitação da segunda colocada A. V. P. ROSOLEM, onde foi feita a
conferência dos mesmos, e constatado que a licitante não apresentou a Certidão de Débitos Tributários Não
Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo, não atendendo ao item 6.3.3.1 do edital e sendo assim
inabilitada. A mesma não tinha representantes na sessão.
Foi feita negociação com a terceira colocada, onde, o valor apresentado pela mesma para o item 02 – Bica
Corrida, estava acima do nosso valor de referência. Na negociação a Licitante AV COMÉRCIO DE MATERIAIS EM
GERAL EIRELI, ofertou o valor de R$ 43,11 por tonelada, totalizando assim o valor de R$ 158.299,92. Os valores
para os itens 01 e 03 foram mantidos conforme orçamento apresentado na primeira sessão.
Assim foi aberto o envelope 2 dos documentos de habilitação da AV COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL
EIRELI, onde toda a documentação foi verificada e atende ao solicitado em edital – resultando na habilitação da
licitante.
Desta forma declaramos que os objetos desta licitação ficam adjudicados para a licitante AV COMÉRCIO DE
MATERIAIS EM GERAL EIRELI, pelo valor total de R$ 55.890,00 (cinquenta e cinco mil oitocentos e noventa
reais) referente ao item 01 – areia grossa lavada, R$ 158.299,92 (cento e cinquenta e oito mil duzentos e noventa
e nove reais e noventa e dois centavos) referente ao item 02 – bica corrida e R$ 24.570,00 (vinte e quatro mil
quintos e setenta reais) referente ao item 03 – pedra britada nº 01.

Nada mais a tratar, eu, Anderson de Oliveira Faria, pregoeiro lavro ata assinada pela equipe de apoio.
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Equipe de Apoio

