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ATA COMPLEMENTAR 
 
 
Pregão Presencial nº 26/2019 
Processo nº 220/2019  
 
Objeto:  REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PVC PARA HIDROMETRIA E 
REDE DE ÁGUA. 
 

   Com relação a Ata de Sessão do Pregão Presencial 26/2019, Processo 220/2019, 

ocorrido em 01/08/2019, informo que a desclassificação das empresas J.E. Materiais para Saneamento e 

Construção Eireli – EPP e Hidrosaneamento Ltda EPP no item 20 do Edital ocorreu devido ao fato que os 

licitantes informaram que a marca do item ofertado foi orçada erroneamente e que por isso não atendia às 

especificações do Edital. Já com relação à empresa Sanetam Comércio de Tubos e Conexões Ltda, o 

licitante informou que havia cotado o item com a espessura divergente do solicitado no descritivo e que por 

isso seu preço estava errado e não atendia ao solicitado em Edital. A empresa Cotuca Comércio de Tubos 

Catanduva Ltda não teve sua proposta selecionada para o item 20 do Edital pelo mesmo motivo da 

empresa Sanetam Comércio de Tubos e Conexões Ltda acima apresentado, porém por erro no sistema de 

pregão, não saiu o motivo na ata de sessão. Para o item 53 do Edital, as empresas Hidrosaneamento Ltda 

EPP e Cotuca Comércio de Tubos Catanduva Ltda foram desclassificadas, pois informaram que 

cometeram erro ao cotar a marca do item e por isso, o item não atendia às especificações do Edital. 

Quanto ao item 20 do Edital, a empresa Metalvax Com. de Fer. Metais Valv. Ltda, 

apresentou proposta para o item, sendo esta selecionada para fase de lances, sagrando-se vencedora 

com o valor de R$ 94,00 (noventa e quatro reais), porém após a etapa de lances, foi considerada 

inabilitada, sendo que o sistema de pregão erroneamente excluiu os lances da referida empresa.  

A segunda melhor colocada, a empresa Guimarães Comercial EIRELI-ME, em negociação 

direta com o pregoeiro, após a inabilitação da primeira colocada, ofertou o mesmo valor de sua 

concorrente, qual seja, R$ 94,00 (noventa e quatro reais), restando habilitada e vencedora também no item 

20 do pregão. 

Por ser expressão da verdade, serve o presente como complementação da ata da sessão 

do pregão presencial supramencionado, realizada em 1º de agosto de 2019. 

Ourinhos, 01 de agosto de 2019. 

 
 
 
 

André Luis Coutinho de Assis 
Pregoeiro 

 
 
 
 
 

Adolfo Lepe Tonaki 
Equipe de Apoio 

 
 
 

 
 
 

Jayner Boarato Soares 
Equipe de Apoio 

 
 
 
 
 
 

Claudemir Vaz Pedroso 
Equipe de Apoio 
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Equipe de Apoio 

 
 
 
 
 

Carlos Cesar Elias 
Equipe de Apoio 


