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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 
 
 
Pregão nº 35/2016 
Processo nº 1314/2016 
Objeto: Aquisição de emulsão asfáltica RL 1C. 
 

Preâmbulo 

Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, reuniram-
se, a partir das 09h00min, o Pregoeiro e sua equipe de apoio abaixo identificada, 
para as atividades pertinentes ao Pregão em epigrafe, conforme previsto no edital, 
que tem como objetivo o Aquisição de emulsão asfáltica RL 1C. 
 

Credenciamento 

Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecido(s) pelo(s) 
interessado(s) presente(s), visando à comprovação da existência de poderes para 
formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do licitante, na 
seguinte conformidade: 

Casa do Asfalto Dist Ind e Comércio de Asfalto Ltda – Sr. Paulo Filipe Pimentel 
CBB Indústria e Comércio de Asfaltos e Engenharia Ltda - Envelope 

O pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento. 

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, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas 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 desejou(aram) vistaram as propostas 
apresentadas e nada tiveram a registrar, concordando com a análise e conclusão do 
pregoeiro. 
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Em seguida o pregoeiro informou aos representantes presentes os preços ofertados, 
conforme registrado a seguir: 

Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio de Asfalto Ltda  
R$ 1.796,00 

 
CBB Indústria e Comércio de Asfaltos e Engenharia Ltda  

R$ 1.790,00          

 

A sequência de ofertas de lances ocorreu conforme registrado no mapa de lances a seguir: 

    
      Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio de Asfalto Ltda 

R$ 1.789,00 - R$ 1.785,00 – Vencedor  
    

      

Negociação 

Tendo procedida a negociação do valor da proposta classificada em primeiro lugar, o 
pregoeiro considerou que os preços negociados e/ou classificados em primeiro 
lugar, acima especificados, são ACEITÁVEIS por serem compatíveis com os preços 
médios praticados pelo mercado, conforme apurado no processo de licitação. 

Habilitação 

Aberto o Envelope 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) habilitada(s). 

Os documentos de Habilitação examinados foram rubricados pelo pregoeiro e 
colocados à disposição do(s) Licitante(s) para exame e rubrica. 

Resultado 

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

Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio de Asfalto Ltda, no item 
único com valor unitário de R$ 1.785,00. 
 

Adjudicação 

Ato contínuo, consultado(s), o(s) Licitante(s) declinou(aram) do direito de interpor 
recurso e o pregoeiro adjudicou o objeto deste Pregão ao(s) licitante(s) 
vencedor(es), conforme acima especificado. 
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Ocorrências 

Não houve ocorrências. 

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 licitantes 
relacionadas, atestando sua participação e colaboração no certame. 

 
 

Tiago Souza da Silva 
Pregoeiro 

 
 
 

André Luiz Coutinho de Assis 
Equipe de Apoio 

 
 
 

Jayner Boarato Soares 
Equipe de Apoio 

 
 
 

Tais Tofanini 
Equipe de Apoio 

 
 
 

Jaqueline Maria G. de Campos 
Equipe de Apoio 

 
 

Maurício Della Tonia 
Equipe de Apoio 

 
 
 

Valdeci Ribeiro de Arruda 
Equipe de Apoio 

 
 
 

Paulo Filipe Pimentel 
Casa do Asfalto Dist. Ind. e Com. de Asfalto Ltda 

 


