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Prefeitura do Município eJaauariúna

Am DE SESSÃO PÚBLICA

Pregão N':165/2017
Processo:15680/2017
Objeto: Anta espumante a base de água

PREÂMBULO

No dia 30 de Novembro de 2017, às , reuniram-se na sala de licitações. situada a Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro -
Jaguariúna/SP. a Pregoeira ALINE FERNANDA ARRUDA LEITE e a Equipe de Apoio ESTHER LONA VIEIRA, designados pela
Portaria n' 414 de 24 de Fevereiro de 2017 constantes dos autos do Processo n' 15680/2017. para a Sessão Pública do Pregão
em eoiarate.

Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos aferecidos pelos interessados presentes. visando à comprovação da

existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais aios de atribuição do Licitante. na seguinte
conformidade:

CREDENCIAMENTO

Empresa e Representantes

DIOXSAN ESPECIALIDADES QUÍMICAS EIRELI - EPP representado por HENRIQUE MESQUITA DEGANI
INDUSTRIA QUÍMICA MASCIA LIDA representado por AUSENTE,

A Pregoeira 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 de Preços e os Documentos de Habilitação. respectivamente

REGISTRODOPREGAO

Ato contínuo foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio. a
Pregoeira examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fomedmento ou de execução. com aqueles definidos no
Edital. tendo desclassificado as propostas desconformes e selecionado entre os Autores das demais. os Licitantes que
participarão da Fase de Lances em razão dos preços propostos. nos termos dos incisos Vlll e IX do artigo 4' da Lei Federal n'.
l0.520.de 17/07/2002.

Em seguida a Pregoeira 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 seqüêncía de ofertas de lances

ocorreu da seguinte forma:

FASE DE LANCES

CLASSIFICAÇÃO

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

Item Prooonente Representante VI.Unit. Situação

l INDUSTRIA QUÍMICA MASCtA HDA AUSENTE RM.30000 Particioante

l DIOXSAN ESPECIALIDADES QUÍMICAS EIRELI
EPP

HENRIQUEMESQUITA
DEGANI

R$6,80000 Participante

N'Item Rodada Lance Valor Particioante Situação

l l 2 R$4.30000 INDUSTRIA QUÍMICA MASCtA HDA Ausente

l l l R$4.29000 DIOXSAN ESPECIALIDADES QUÍMICAS EtRELI - EPP Vencedor

Item: l Encerrado      
Classificacão Participante Valor   

1' DIOXSAN ESPECIALIDADES QUÍMICAS EIRELI - EPP Vencedor) R$4,29 R$0,00000  
2o INDUSTRIA QU IMICA MASCIA HDA R$4,30     1./

A Píegoeira considerou que os preços classificados em primeiro lugar, acima especifica#n. sê:';ll)ÇiTAVEIS por serem ''HiX'
compatíveis com os preços médios praticados pelo mercado, conforme apurado no processo db licitação. \ l
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HABiLrmçAO

Aberto o 2' Envelope do Lícitante que apresentou a melhor proposta e, analisados os documentos de habilitação, foi verificado o
atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital

Participante
DIOXSAN ESPECIALIDADES QUIMfCAS EIRELI

Habilitação
EPP 30/11/2017

Os documentos de Habilitação examinados e as propostas dos credenciados foram rubricados pela Pregoeiro e pelos membros

da Equipe de Apoio e colocados à disposição dos Licitantes para exame e rubrica.

RESUl:mDO

A vista da habilitação, foi declarado

Para o item l ANTA ESPUMANTE, a empresa DIOXSAN ESPECIALIDADES QUÍMICAS EIRELI
faia vencedora

EPP com o valor R$ 4,29

ADJUDICAÇÃO

Ato contínuo. consultados. os Licitantes declinaram do direito de interpor recurso e a pregoeira adjudicou o objeto deste Pregão
ao licitante vencedore, conforme acima especificado.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar. foi encerrada a sessão, cuja Ata vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e
representantes dos Licitantes reladonados.

ASSINAM

ALINE FERNANDAARRUDALEITE

INDUSTRIA QUÍMICA MASCIA UDA
AUSENTE


