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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO
PRESENCIAL PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS
PREGÃO PRESENCIAL FEDERAL N.º 11/2014
Às quatorze horas do dia cinco de fevereiro de dois mil e quatorze, na sala 1007
do Prédio Brigadeiro do TRE/SP, reuniram-se em Sessão Pública a Pregoeira e a Equipe de
Apoio ao Pregão, para a prática dos atos inerentes ao procedimento do Pregão Presencial Federal n.º 11/14, cujo objeto é a contratação de empresa para o registro de preços para lavagem
de veículos. Compareceu à reunião o representante da empresa AUTO POSTO GRANA
LTDA., única participante do certame.
Após análise da credencial e da declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, constatou-se que o contrato social da licitante determina que a representação seja
formalizada por dois sócios, conjuntamente. Desta forma o pregoeiro solicitou a assinatura do
outro sócio, qual seja o Sr. Joaquim Neves Moreira Leite, que se encontrava presente na sessão,
sanando a falta, estando o representante apto a negociar novos valores.
Às 14h10, 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.
Após análise do conteúdo, a proposta foi classificada.
Em seguida, o Pregoeiro iniciou negociação com o representante para obtenção
de proposta mais vantajosa para a Administração. O representante justificou a impossibilidade
da redução dos preços em razão da maioria dos itens possuir preço referencial inferior ao por
ele praticado. Tal fato pode ser comprovado por meio de consulta à pesquisa de preço constante dos autos, fls. 60 e verso, cujo montante totaliza R$ 88.829,48, valor este superior ao ora
proposto.
Assim, não havendo progresso na negociação e considerando que os preços propostos alinham-se aos praticados no mercado, o Pregoeiro julgou a proposta aceitável, cujo
preço global totalizou R$ 85.560,00, valor este obtido a partir dos preços constantes da sua
proposta.
Encerrada esta fase, procedeu-se à abertura do envelope contendo a documentação da empresa classificada. Analisada a documentação, a empresa foi habilitada.
Não havendo interesse em recorrer da decisão que lhe foi favorável, o Pregoeiro
adjudicou o objeto do certame à empresa AUTO POSTO GRANA LTDA.
Por fim, lavrou-se a presente Ata, que, lida e achada conforme, vai assinada pelo
Pregoeir, pela Equipe de Apoio ao Pregão e representante presente.
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Cópia da presente Ata estará disponível no endereço eletrônico
http://www.tre-sp.gov.br/licitacoes/presencial2014.htm. no link Ata da Sessão de Julgamento, referente ao certame em epígrafe, conforme disposto no item 9 da cláusula XVII (disposições finais) do Edital e servirá como instrumento hábil para formalização do preço ofertado.
Nada mais havendo, às 14h30 foi encerrada a Sessão.
Ricardo Mendonça Falcão
Pregoeiro
Equipe de Apoio

Silvana Sales Scardini

Representantes credenciados

Roberto Grava Relvas
RG 9.547.201-0
AUTO POSTO GRANA
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