Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
SEÇÃO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONTRATOS
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO
PRESENCIAL DESPESA DE ELEIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE KITLANCHE PARA AS ELEIÇÕES DE 2016

PREGÃO PRESENCIAL DESPESA DE ELEIÇÃO N.º 98/2016
Às dez horas do dia vinte e sete de setembro de dois mil e dezesseis, na sala 1206
do Prédio Brigadeiro do TRE/SP, reuniram-se em Sessão Pública o Pregoeiro e a Equipe de
Apoio ao Pregão, para a prática dos atos inerentes ao procedimento do Pregão Presencial
Despesa de Eleição n.º 98/16, cujo objeto é o fornecimento de Kit-lanche para as Eleições de
2016. Compareceu à reunião a representante da empresa MARIEL ALIMENTOS LTDA. EPP.,
única participante do certame.
Após análise da credencial e da declaração de cumprimento dos requisitos de
habilitação, constatou-se sua regularidade, estando o representante apto a negociar novos
valores.
A licitante participa do certame na condição de ME/EPP, com base na declaração
apresentada, nos moldes constantes do anexo V do Edital.
Às 10h15, o Pregoeiro declarou encerrado o prazo e a fase para esse
procedimento, solicitando a entrega dos envelopes contendo proposta e documentação. Em
seguida, foi aberto o envelope proposta.
Analisada a proposta, foi observada que a proponente ofertou para o item 5 o
produto “Guaraná Zero”. Considerando que as marcas de referência abrangem somente
refrigerante do tipo “Cola”, o Pregoeiro julgou que a oferta deveria se limitar a esse tipo de
refrigerante. Assim sendo, a licitante optou por ofertar o refrigerante da marca “Pepsi”.
Sanada a questão, o Pregoeiro julgou classificada a proposta.
Quanto ao preço ofertado o Pregoeiro passou a negociar novos valores. Ao final,
foram obtidos os seguintes preços:

LOTE

TIPO

A
A
B
B

light
comum
light
comum

PREÇO UNITÁRIO (R$)

PREÇO NEGOCIADO
(R$)

25,00
19,40
25,00
19,40

23,00
18,40
23,00
18,40

Com base nos valores unitários os montantes passaram para os seguintes valores:
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Continuação - Ata Pregão Presencial Despesa de Eleição 89/2014

LOTE

PREÇO TOTAL (R$)

TIPO

A
A
B
B

light
comum
light
comum
PREÇO GLOBAL

9.200,00
16.560,00
6.900,00
13.800,00

PREÇO TOTAL DO LOTE
(R$)

25.760,00
20.700,00
46.460,00

Encerrada a fase, procedeu-se à abertura do envelope contendo a documentação da
referida empresa. Analisada a documentação, a empresa foi habilitada.
Não havendo interesse da licitante em recorrer da decisão que lhe foi favorável, o
Pregoeiro adjudicou o objeto do certame à empresa vencedora.
Por fim, lavrou-se a presente Ata, que, lida e achada conforme, vai assinada pelo
Pregoeiro, pela Equipe de Apoio ao Pregão e pela licitante presente.
Cópia da presente Ata estará disponível no endereço eletrônico http://www.tresp.gov.br/licitacoes/presencial2016.htm. no link Ata da Sessão de Julgamento, referente ao
certame em epígrafe, conforme disposto no item 11 da cláusula XV (disposições finais) do Edital
e servirá como instrumento hábil para formalização do preço ofertado.
Nada mais havendo, às 11h25 foi encerrada a Sessão.
Ricardo Mendonça Falcão
Pregoeiro
Equipe de Apoio:
Silvana Sales Scardini

Luciana Russo Kohnen Grosche
Representante credenciada:

Denise Dutra Luciano
RG 13.613.942-5
MARIEL
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