
Ata do Pregão n° 20/2016 Processo de Compras n° 472/2016 - Credenciamento, Análise de

Propostas, Lances Verbais e Habilitação.

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano dois mil e dezesseis reuniram-se, a partir da 09:00hs,

0 Pregoeiro e sua equipe de apoio, abaixo identificada para procederam às atividades pertinentes

ao Pregão n° 20/2016, conforme previsto no edital, que tem como objetivo o registro de preços

para prestação de serviços de coletas e analise de água. As 9:00hs foi aberta a sessão pública

iniciando o período de identificação/credenciamento dos representantes legais e de recebimento

de envelopes de 04 (quatro) empresas, a saber:

JLA - Brasil Laboratórios de Análises de Alimentos S.A.;

Controle Analítico Análises Técnicas LTDA;

ECOSYSTEM Preservação do Meio Ambiente LTDA;

Laboratório São Lucas LTDA

Imediatamente após o encerramento do período do recebimento dos envelopes, o pregoeiro e a

equipe de apoio iniciou a abertura do envelope proposta de preços, efetuado a verificação dos

requisitos do edital, onde a licitante Controle Analítico Análises Técnicas LTDA foi

desclassificada por não apresentar a metodologia na proposta, conforme solicitada em Edital, no

item 9.1.1 sendo ainda desclassificada a empresa Laboratório São Lucas LTDA por apresentar;
/

divergências na proposta no item 9.1.1.. As empresas ECOSYSTEM Preservação do Meio

Ambiente LTDA e JLA - Brasil Laboratórios de Análises de Alimentos S.A. foram

consideradas habilitadas. Em seguida o pregoeiro informou os preços ofertados: Controle

Analítico Analisei Técnicas LTDA - R$ 106.650,00 (cento e seis mil, seiscentos e cinquenta

reais), ECOSYSTEM Preservação do Meio Ambiente LTDA - R$ 87.882,20 (oitenta e sete mil

oitocentof f oitenta e dois reais e vinte centavos), JLA - Brasil Laboratórios de Análises

de Alimentos S.A. - R$ 159.820,00 (cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e vinte reais) e

Laboratório São Lucas LTDA - R$ 83.392,42 (oitenta e três mil, trezentos e noventa e dois e

qyaronta e dois centavos) onde as empresas presentes tiveram a oportunidade de darem

lances, conforme mapa de lances em anexo. Encerrada a etapa de lances verbais, foram abertos

01 envelopes de habilitação das empresas ofertantes dos menores preços que apresentaram a

Documentação de acordo com as exigências do edital, sendo declaradas habilitadas. Finalizada a

etapa competitiva e habilitada a empresa, o Pregoeiro declarou a empresa ECOSYSTEM

Preservação do Meio Ambiente LTDA vencedora, com o valor de R$ 65.000,00. Concluído os

procedimentos do Pregão n° 20/16 e considerando que: a) a empresa vencedora encontra-se
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devidamente habilitada quanto à documentação exigida; b) a proposta vencedora satisfaz as

exigências do edital; c) houve manifestação expressa por parte do representante da licitante

Controle Analítico Análises Técnicas LTDA de intenção de interpor recurso, sendo concedido

prazo de cinco dias úteis para sua manifestação; d) os preços cotados estão compatíveis aos

praticados em mercado, encaminho para o setor jurídico o presente processo. 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.

Valdeci Ribeiro de Arruda
Equipe de Apoio

André jLu!í&£otifinho de Assis
^uipe de Apoio

Maurício Delia Tonia
Equipe de Apoio

Jaqueline Maria Gálio de Campos
Equipe ̂ de Apoio

Jayner Boarato Soares
Equipe de Apoio

Pablo JardeJJbabet Pdyuulij

Taís Tofanini
Equipe de Apoio

Ivan Ansaraí̂  Abreu
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Garbin
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