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Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1 235 - Centro -- Jaguariúna - SP - CEP 13820-000
Fine: (1 91 3867 9801/ 9780/ 9825/ 9786 -- e-mail: !ig!!êçQgg@jgguariuna.sp.aov.br

www. lia tacões .jaguariu na.sp.gov. br

re eitura do Município de JaauariúnaP

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Pregão N': 077/2018
Processo: 6868/2018

Objeto: Aquisição de até 18.000 kg de sulfato de alumínio líquido para tratamento de água

PREÂMBULO
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Aberta a sessão. procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de
poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante. na seguinte conformidade:

Empresa e Representantes
CREDENCIAMENTO
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A Pregoeira comunicou o encerramento do credenciamento

Em seguida recebeu as Declarações dos Licitantes de que atendem plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital a n. d
envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, respectivamente. ' '' ' "--'- bv-'a- - v- u"''

REGISTRO DOPREGÃO
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Em seguida a Pregoeira convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma seqüencial. a partir do

autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A seqüência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma:

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor, na seguinte conformidade
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dos requisüos estabelecídosino E que apresentou a melhor proposta e, analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento

Participante
NHEELQUiMICALTDA

Habilitação
17/05/2018

HABILITAÇÃO

A vista da habilitação. foi declarado:
RESULTADO

Para o item l-SULFATO DE ALUMÍNIO, a empresa NHEEL QUÍMICA LTDA. com o valor R$ 0,60 por quilograma foi a vencedora.

RESULTADO POR EMPRESA

A vista da habilitação, foi declarado

A empresa NHEEL QUÍMICA LTDA. foi a vencedora dos seguintes itens: 1 . SULFATO DE ALUMÍNIO

vencedorauooconsultados, os Licitantes declinaram do direito de interpor recurso e a pregoeira adjudicou o objeto deste Pregão a licitante

ENCERRAMENTO

DepLicamees deam itnform e os ntueoss Envelopes-Documentação não abertos ficarão à disposição para retirada após contratação no

Witantes rendoonados. foi encerrada a sessão, cuja Ata vai assinada pela Pregoeira. pelos membros da Equipe de Apoio e representantes

ASSINAM

rlVINHO

Representantes

QUÍMICOS LIDA
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