
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS
Comissão de Pregão

ATA DE SESSÃO PÚBLICA
Pregão n" 07/2018
Processo n" 174/2018
Objeto: Registro de preços para aquisição de cloro gás liquefeita e sulfato de alumínio isento
de ferro líquido.

Preâmbulo

Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se, a partir das 15hOOmin,
o Pregoeiro e sua equipe de apoio abaixo identificada, para as atividades pertinentes ao Pregão em
epígrafe, conforme previsto no edital, que tem como objetivo de Registro de preços para aquisição
de cloro gás liquefeita e sulfato de alumínio isento de ferro líquido.

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 dos licitantes, na seguinte conformidade:

Bauminas Química LTDA (CNPJ 19.525.278/0001-00), representada por Marina Martins Veiga
(CPF 319.978.638-39);

Caldas Químicas Indústria e Comércio LTDA - EPP (CNPJ 01.591.897/0001-38), representada
por Jocteel Israel da Silva (CPF 369.401.498-56);

Produtos Químicos Guaçu Indústria e Comércio LTDA (CNPJ 52.742.277/0001-93),
representada por Luiz Fernando Mazzini (CPF 051.397.678-72);

TQA Indústria e Comércio LTDA (CNPJ 01.221.461.70001-57), (Envelope).

Hidromar Indústria Química LTDA (46.481.156/0001-32), (Envelope).

Belgiquímica Produtos Químicos LTDA - EPP(CNPJ 09.130.198/0001-00), (Envelope)

O pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento, dando a oportunidade de todos os
presentes vistarem os credenciamentos.

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.

Registro do Pregão

Ato contínuo, foi(ram) aberto(s) o(s) Envelope(s) contendo a(s) Proposta(s) e, com a colaboração dos
membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições
de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no Edital.

O(s) licitante(s) presente(s), que assim desejaram vistaram as propostas apresentadas e nada •? .''/•
tiveram a registrar, concordando com a análise e conclusão do pregoeiro. //

Em seguida o pregoeiro informou ao(s) representante(s) presente(s) os preços ofertados, conforme
registrado a seguir: •y\a 1 de 4
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Propostas

ItemOl

Item02

Bauminas

n cotou

n cotou

Caldas

n cotou

n cotou

Item 03 R$ 1.225,00 R$ 1.113,00

Item 04 n cotou R$ 1.113,00

Guaçu TQA(Env.)

n cotou

n cotou
R$

917,00

ri cotou

n cotou

n cotou

R$ 1.220,00

n cotou

n cotou

n cotou

n cotou
R$

999,00

Belgiq.(Env.) Hidromar(Env.)
R$

11.500,00

n cotou

n cotou

n cotou

Após o pregoeiro informar os preços ofertados, foram selecionados os Licitantes que participarão da Fase de
Lances em razão dos preços propostos, nos termos dos incisos VIII e IX do artigo 4° da Lei Federal n°. 10.520,
de 17/07/2002 e o Pregoeiro 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
sequência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma:

Lances verbais

Item 01 Não houve lances verbais

Item 02 Não houve propostas

Item 03

TQA

Caldas

Guaçu

Declina

R$ 907,83

Declina

Vencedor

Item 04

Caldas

Belgiquímica

RS 907,83

Declina

Vencedor

Classificação

Respeitada a ordem de classificação, sagrando-se ofertantes da melhor proposta na seguinte
conformidade:

Caldas Químicas Indústria e Comércio LTDA -EPP (CNPJ 01.591.897/0001-38), para o item 03,
com valor unitário de R$ 907,83, para o item 04, com valor unitário de R$ 907,83. / / <

Negociação

.
Considerando os preços negociados acima especificados, são ACEITÁVEIS por serem compatíveis /
com os preços médios praticados pelo mercado, conforme apurado no processo de íicítação, exceto o
valor apresentado pela licitante Hidromar Indústria Química LTDA, no item 01, que está acima do
preço médio praticado pelo mercado. ''
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Habilitação

Encerrada a negociação foram abertos os 2° Envelopes do(s) Licitante(s) que apresentou(aram) a
melhor proposta, e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos
requisitos estabelecidos no Edital, os quais continham os documentos de acordo com o solicitado em
edital, sendo declarada(s) habilitadas, exceto a licitante Hidromar Indústria Química LTDA
(46.481.156/0001-32), apresentou certidão negativa estadual vencida (item 8.1.2 - d), e/s que sua
data de emissão foi em 19/03/2018, com prazo de validade de 30 dias, logo com vencimento em
18/04/2018.

Os documentos de Habilitação examinados foram rubricados pelo pregoeiro e colocados à disposição
dos Licitantes para exame e rubrica.

Resultado

À vista da habilitação foi(ram) declarada(s) vencedora(s):

Caldas Químicas Indústria e Comércio LTDA -EPP (CNPJ 01.591.897/0001-38), para o item 03,
com valor unitário de R$ 907,83, para o item 04, com valor unitário de R$ 907,83.

Adjudicação

Ato contínuo, consultados, os Licitantes declinaram do direito de interpor recurso e o pregoeiro
adjudicou o objeto deste Pregão aos licitantes vencedores, conforme acima especificado.

Ocorrências

Não houve ocorrências. Os itens 01 e 02 foram fracassados

Encerramento

Nada mais havendo, foi encerrada a sessão lavrada esta ata que vai assinada pelo Pregoeiro,
membros da Equipe de Apoio e pelos representantes das_jieiterrtes relacionadas, atestando sua
participação e colaboração no certame.

Souza Silva
Pregoeiro

Claudemir.V^^Pedrozo
- ....... Equipe de Apoio

JaynefBoarato Soares
Equipe de Apoio

Ruth Rodrigues
Equipe de Apoio
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>•!
Marina Martins Veiga (CPF 319.978.638-39)

Bauminas QuímisallDA (CNPJ 19.525.278/0001-00)

Joçtééi Israel da
Caldas Químicas Industria e

(CPF 369.401.498-56)
LTDA-EPP (CNPJ 01.591.897/0001-38)

Luiz Fernando Mazzini (CPF 051/397.678-72)
Produtos Químicos Guaçu Indústria e Comércio LTDA (CNPJ 52.742.277/0001-93)


