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Ata de prosseguimento do Pregão 31/2016 – Processo nº 1100/2016 - Adjudicação.

Aos vinte dias do mês de setembro 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° 31/16, conforme previsto no edital, que tem como objeto a

aquisição de materiais pra manutenção de rede de esgoto. Na sessão inicial do pregão,

realizada em cinco de agosto do corrente ano, a empresa Fundição Irmão Olivetti Indústria e

Comércio Ltda. não apresentou a inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou

municipal (item 7.1.2 b, do edital), razão pela qual o representante da licitante manifestou

interesse em interpor recurso. A empresa apresentou razões recursais tempestivamente.

Encaminhado o presente processo para o Departamento de Assuntos Jurídicos para análise e

parecer, decidiu que a recorrente (Fundição Irmão Olivetti Indústria e Comércio Ltda) deve ser

mantida inabilitada, nos termos das razões declinadas no parecer, sendo referida decisão

ratificada pela autoridade hierarquicamente superior. Assim sendo, em anuência ao parecer do

Departamento de Assuntos Jurídicos, tendo em vista que a oferta da empresa segunda

colocada (Nhanderio Com. De Mat. Hidráulicos Ltda. – ME) está compatível ao preço praticado

no mercado, e encontra-se devidamente habilitada, logo, adjudica o item 01, com valor de R$

185,00 (cento e oitenta e cinco reais) para a empresa Nhanderio Com. De Mat. Hidráulicos

Ltda. – ME, e os demais itens, conforme já previsto na sessão inicial foram fracassados, por

não terem propostas. 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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