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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PARA
O REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO
PREGÃO PRESENCIAL FEDERAL N.º 113/2012
Às catorze horas do dia vinte e seis de novembro de dois mil e doze, na sala
1005 do Prédio Brigadeiro do TRE/SP, reuniram-se em Sessão Pública o Pregoeiro e a Equipe
de Apoio ao Pregão, para a retomada dos atos inerentes ao procedimento do Pregão Presencial
Federal nº 103/12, cujo objeto é a aquisição de mobiliário.
Para a retomada dos trabalhos, foram convocadas todas as participantes, a saber:
1.
2.
3.
4.
5.

SPAC COMÉRCIO DE AÇO LTDA. EPP.;
MOBKO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. EPP.;
ITALIA OFFICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.;
CADERODE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.;
STACATTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
Instaurada a sessão, fez-se representar a licitante:

1. CADERODE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.;
Cabe consignar que o representante já se encontra credenciado.
Cumpre salientar que o Pregoeiro, nos termos do item 13 da cláusula VIII do
edital, suspendeu a sessão para recebimento e análise das amostras, encaminhadas para avaliação da comissão designada. O colegiado emitiu parecer técnico favorável à vista das amostras
apresentadas, o que fundamentou a decisão do Pregoeiro. Ao final, o Pregoeiro julgou que as
ofertas para os itens 1 e 2 atenderam aos requisitos editalícios.
Em seguida, foi aberto o envelope documentação da licitante presente. Após
análise dos documentos, e confirmação da autenticidade das certidões emitidas via internet, a
licitante foi habilitada.
Para efeito do que estabelece o inciso XVIII do artigo 4º da Lei n.º 10.520, de
17/07/2002, foi oportunizada a interposição de recurso contra o julgamento da licitação. Não
havendo manifestação no sentido da interposição de recurso contra o presente julgamento, o
pregoeiro adjudicou o objeto do certame à empresa CADERODE.
Fica consignada a informação prestada pelo representante da licitante que a fábrica ficará em recesso entre os dias 15/12/2012 e 07/01/2013.
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Por fim, lavrou-se a presente Ata, que, lida e achada conforme, vai assinada pelo
Pregoeiro, pela Equipe de Apoio ao Pregão e pelo licitante presente.
Cópia da presente Ata estará disponível no endereço eletrônico
http://www.tre-sp.gov.br/licitacoes/presencial2012.htm. no link Ata da Sessão de Julgamento, referente ao certame em epígrafe, conforme disposto no item 8 da cláusula XX (disposições finais) do Edital e servirá como instrumento hábil para formalização do preço ofertado.
Nada mais havendo, às 15h foi encerrada a Sessão.

Ricardo Mendonça Falcão
Pregoeiro
Equipe de Apoio

Silvana Sales Scardini

Representante credenciado

Alan Jones de Oliveira Soares
RG 46.872.782-6
CADERODE
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