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Abertu ra da Sessão

As 10:00 horas do dia 28 de março de 2019, reuniram-se na sala DEPARTAMENTO DE LICITAÇOES E
CONTRATOS, a Pregoeira Esther Lana Vieira e equipe de apoio Rafael Belluco Guerrini, designados pela Portaria n'
1 .606 de 1 9 de dezembro de 20 1 8, para realizar os procedimentos relativos ao processamento do Pregão Presencial n'

Inicialmente, a Pregoeira declarou aberta a sessão, pedindo para constar que esteve presente a Senhora Mana
Teresa de Toledo Lama, representante da Secretaria de Meio Ambiente, Estação de Tratamento de Esgoto.

Passou-se ao credenciamento.

Credenciamento

Considerando a manifestação do DD. Procurador, às 121, bem como o despacho e demais documentos constantes às
fls. 123/126, foi realizada sessão pública para recebimento do Envelope Habilitação da licitante acima mencionada.
com fulcro no artigo 48, $ 3' da Lei 8.666/93, c/c artigo 9', da Lei l0.520/02. ' "'

Assim, Pregoeira recebeu e procedeu a abemlra Envelope Habilitação da licitante
referido Envelope foram analisados e rubricados por todos os presentes.

Os documentos contidos no

Apor a análise, verificou-se a ausência da autenticação da certidão de débitos estaduais. Diante disso, a Pregoeira
realizou diligência ligando no referido posto fiscal, telefone (1 6) 3965-9300, sendo atendida pela Senhoríta lsabela, a
qual Ihe informou que a verificação da autenticidade do documento poderia ser feita apenas pessoalmente ajunto ao

Sendo assim, diante da boa-fé, que é presumida, da necessidade urgente do objeto deste certame, por se tratar de
questão de saúde pública, e para que não haja prquízo à Administração e à população, a Pregoeira decide aceitar o
documento da forma em que se encontra

HABILITADA sto' vez que a licitante atendeu plenamente o estabelecido no Edital, a Pregoeira declarou a licitante

Outrossim, conforme consta em ata do dia 13 de março de 2019, o valor negociado foi de R$ 5,00 (cinco reais) por
quuograma. ' '

ADJUDICAÇÃO
Ato contínuo, inexistindo demais interessados para manifestar intenção de interposição de
adjudicou o objeto deste Pregão à licitante vencedora, conforme especificado acima.
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