
nhrPrégao fie 12/2016 Processo de Compras na 354/2016 - Credenciamento, Análise de
Propostas, Lances Verbais, Habilitação e Adjudicação.

Aos sete dias de abril do ano dois mil e dezesseis reuniram-se, a partir da 9:001-1, o Pregoeiro e
sua equipe de apoio, abaixo identificada para procederam às atividades pertinentes ao Pregão
ns 12/2016, conforme previsto no edital, que tem como objetivo o registro de preços para
aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP).
As 9:001-1 foi aberta a sessão pública iniciando o período de recebimento de envelopes
proposta e Habilitação da empresa: Valle Comércio de Gás Ourinhos Ltda.
Imediatamente após o encerramento do período do recebimento dos envelopes, o pregoeiro e
a equipe de apoio iniciaram a abertura do envelope proposta de preços, efetuando a
verificação dos requisitos do edital, onde a empresa Valle Comércio de Gás Ourinhos Ltda.
apresentou proposta compatível com o edital com os seguintes preços:
Item 01: no valor unitário de R$ 45,00 / Item 02: no valor unitário de R$ 190,00
Após análise o pregoeiro negociou uma melhor oferta com o representante da empresa, o qual
efetuou os seguintes lances:
Item 01: R$ 44,90 / R$ 44,60 / R$ 44,50 - sendo aceito pelo pregoeiro
Item 02: R$ 189,00 / R$ 188,50 - sendo aceito pelo pregoeiro
Em seguida foi aberto o envelope contendo os documentos de habilitação o qual continha os
documentos de acordo com as solicitações do edital, sendo considerada habilitada.
Finalizada a etapa competitiva e habilitada a empresa, o Pregoeiro declarou a vencedora para
o fornecimento dos itens conforme as solicitações da SAE.
Concluído os procedimentos do Pregão n9 12/2016 e considerando que: a) a empresa
vencedora encontra-se devidamente habilitada quanto à documentação exigida; b) a proposta
vencedora satisfaz as exigências do edital; c) o preço cotado está compatível ao praticado em
mercado, não houve intenção do representante de interpor recurso, fato pelo qual fica
precluso do direito da apresentação, adjudico o item à empresa Valle Comércio de Gás
Ourinhos Ltda.
Nada mais havendo, foi lavrada esta ata, ressalvando ainda que os membros da equipe de
apoio ao assinarem esta ata, atestam sua participação e colaboração no certame.
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