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Ata de prosseguimento do Pregão 32/2016 – Processo nº 1101/2016 - Adjudicação.

Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, reuniram-se, a partir das

16h00min, o Pregoeiro e sua equipe de apoio abaixo identificada, para dar prosseguimento às

atividades pertinentes ao Pregão n° 32/16, conforme previsto no edital, que tem como objeto a

aquisição de hidrômetros e materiais para supressão de água. Na sessão inicial do pregão,

realizada em dezesseis de setembro do corrente ano, a empresa Azarias & Santos Serviços e

Comércio Ltda - ME. apresentou a certidão de débitos mobiliária municipal sem autenticação,

razão pela qual foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias para a sua apresentação regularizada.

A empresa anteriormente citada apresentou-a regular dentro do prazo garantido, sendo

considerada habilitada. Ainda na sessão inicial não foi realizada a adjudicação do item 03, eis

que, o valor apresentado está acima do praticado no mercado, encaminhado, por esta razão, o

presente processo para o Departamento de Assuntos Jurídicos para análise e parecer, decidiu

que a não adjudicação foi medida acertada, devendo ser considerada desclassificada a

empresa Saga Medição – Ltda. quanto ao item 02, considerando-o, consequentemente,

fracassado, sendo referida decisão ratificada pela autoridade hierarquicamente superior. Assim

sendo, o pregoeiro adjudicou o objeto deste pregão aos licitantes vencedores, nos seguintes

termos: Saga medição Ltda – item 01, com o valor de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais)

e item 05 (cota principal), com o valor de 54,00 (cinquenta e quatro reais); Suely Valquíria
Jagner e Silva Domaredzky – EPP – item 02, com o valor de R$ 3,20 (três reais e vinte

centavos) e Azarias e Santos Serviços e Comércio Ltda – ME – item 05 (conta reservada),

com o valor de R$ 72,00 (setenta e dois reais). Observando que o item 04 não teve proposta e

o item 03 o valor proposto está acima do praticado pelo mercado, razão pela qual foram

considerados fracassados. Nada mais havendo, foi lavrada esta ata, ressaltando ainda que os

membros da equipe de apoio, ao assinarem esta ata, atestam sua participação e colaboração

no certame.
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