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

ATA SESSÃO PÚBLICA
Pregão nº 20/2021
Processo Administrativo nº 2051/2021
Objeto: LOCAÇÃO DE GALPÃO DUAS AGUAS 15 X 50 M COM 750M2 DE AREA

PREÂMBULO
No dia 14/06/2021, às 09:39, reuniram-se nesta DAE S/A ÁGUA E ESGOTO, situado na Rod Vereador Geraldo Dias 1500 ,
presentes o(a) pregoeiro(a) ANDERSON DE OLIVEIRA FARIA, a equipe de apoio, senhores(as): KAREN CRISTINA TASAKA,
MARCIA GRACIADIO, MUCIO DINIZ RONCOLETA e o(s) responsável(eis) técnico(s): OLAVO RODRIGUES OLIVEIRA, 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
ME/EPP

Licitante

Representante

BM BOX MONTAGEM MANUT E LOCAÇÕES GERAIS

BARBARA BONETTO

Sim

OCEANO PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI

RAFAEL GARCIA ALVES

Sim

ZERO13 LOGISTICA E EQUIPAMENTOS LTDA EPP

BRUNA BARBOSA BOLSON

Sim

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
credenciamento e das propostas e informou aos licitantes sobre o início da fase de lances que ocorreu da seguinte forma:

1 - LOTE 1
Valor

Status

Etapa

Licitante

Proposta

BM BOX MONTAGEM MANUT E LOCAÇÕES GERAIS

108.000,00

Selecionada

Proposta

ZERO13 LOGISTICA E EQUIPAMENTOS LTDA EPP

121.500,00

Selecionada

Proposta

OCEANO PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI

315.000,00

Selecionada

1ª rodada

OCEANO PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI

DECLINOU

1

de
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Etapa

Licitante

1ª rodada

ZERO13 LOGISTICA E EQUIPAMENTOS LTDA EPP

1ª rodada

BM BOX MONTAGEM MANUT E LOCAÇÕES GERAIS

Valor

Status

81.000,00

Vencedor

DECLINOU

CLASSIFICAÇÃO
1 - LOTE 1
Licitante

Valor Posição
81.000,00

ZERO13 LOGISTICA E EQUIPAMENTOS LTDA EPP

1º COLOCADO - VENCEDOR

BM BOX MONTAGEM MANUT E LOCAÇÕES GERAIS

108.000,00

2º COLOCADO

OCEANO PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI

315.000,00

3º COLOCADO

NEGOCIAÇÃO
Negociada a redução de preço da menor oferta, o(a) pregoeiro(a) considerou que o preço obtido, abaixo especificado, é
aceitável e está dentro dos padrões de mercado, conforme a estimativa de preço do estudo preliminar processo nº 1864/2021.

Item

Licitante

Menor Preço

1 - LOTE 1

ZERO13 LOGISTICA E EQUIPAMENTOS LTDA EPP

81.000,00

Negociado

Status
ACEITÁVEL

HABILITAÇÃO
1 - LOTE 1
Foi aberto o 2º envelope da licitante ZERO13 LOGISTICA E EQUIPAMENTOS LTDA EPP e analisados os documentos
de habilitação pelo(a) pregoeiro(a) e equipe de apoio.
A empresa foi considerada HABILITADA.

RECURSOS
O(A) pregoeiro(a) abriu a palavra para a intenção de interposição de recurso e nenhum dos licitantes presentes manifestou
interesse.

ADJUDICAÇÃO
Em vista do resultado, o(a) pregoeiro(a) adjudicou o objeto em epígrafe na seguinte conformidade:
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Item

Vencedor

R$ Unitário

Qtde.

1 - LOTE 1

81.000,00
ZERO13 LOGISTICA E EQUIPAMENTOS LTDA EPP

1

R$ Total
81.000,00

ENCERRAMENTO
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.
A licitante Oceano fez questionamento referente a Razão Social da licitante BM, e questionou também sobre as datas das
declarações, ambos os questionamentos foram respondidos em sessão.
Foi informado aos licitantes presentes quanto ao fornecimento do objeto licitado em acordo com o que esta sendo solicitado
em edital.
Foi questionado a todas as licitantes se algumas delas desejaria manifestação de recurso, nenhuma se manifestou, incliusive a
licitante OCEANO, que estava verificando se entraria ou não com recurso, disse que poderímos tocar o processo, sendo assim
o mesmo foi Adjudicado e Homologado a licitante vencedora ZERO 13. Após os enceramentos do sistema, a licitante OCEANO,
voltou atrás e disse ter vontade de manifestar recurso, logo após as finalizações do processo. Foi informada que foi dado o
tempo para manifestação de recurso, e inclusive a mesma disse que poderíamos tocar o processo, conforme também
constatado pelas outras licitantes presentes, sendo assim o processo foi finalizado com a licitante vencedora ZERO13.
A licitante OCEANO, deseja faz uma carta solicitando o recurso informando que deseja manifestar o mesmo, deseja que a
carta feita de próprio punhyo seja anexada ao processo. O mesmo alega que a Ata não havia sido finalizada, mas foi informado
que o processo havia sido finblizado e homologado a licitante vencdora ZERO 13, foi informado também que a Ata não é
finalizada na hora, poius, o pregoeiro precisa colocar todas as considerações e situações ocorridas na mesma, e isso só é
possível pois, o sistema só libera a Ata para considerações após a finalizações do processo em sistema .
O processo agora seguirá para a análise de documentos.
Foi solicitado a licitante ZERO13 o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação da proposta atualizada, juntamente com
a planilha de custos e declaração de exequibilidade, comprovando que consegue executar o serviço com os valores
informados.

ANDERSON DE OLIVEIRA FARIA
Pregoeiro(a)

BARBARA BONETTO
BM BOX MONTAGEM MANUT E LOCAÇÕES GERAIS

KAREN CRISTINA TASAKA
Equipe de apoio

RAFAEL GARCIA ALVES
OCEANO PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI

MARCIA GRACIADIO
Equipe de apoio

BRUNA BARBOSA BOLSON
ZERO13 LOGISTICA E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
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MUCIO DINIZ RONCOLETA
Equipe de apoio

OLAVO RODRIGUES OLIVEIRA
Responsável Técnico
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