
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SERVICO AUTONOMO

DE AGUA E ESGOTO DE SOROCABA - (SP)

 

    Licitação: (Ano: 2022/ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO / Nº Processo:

907/2021)

 

     às 10:01:48 horas do dia 20/06/2022 no endereço AVENIDA PEREIRA DA SILVA, 1285,

bairro JARDIM SANTA ROSALIA, da cidade de SOROCABA - SP, reuniram-se o Pregoeiro

da disputa Sr(a). ROSELI DE SOUZA DOMINGUES, e a respectiva Equipe de Apoio,

designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão

Nº Processo: 907/2021 - 2022/18/2022 que tem por objeto PREGÃO ELETRÔNICO, PARA

REGISTRO DE PREÇO, DESTINADO AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, TUBOS DE

CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO CIRCULAR PARA ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSOS

DIÂMETROS, PELO TIPO MENOR PREÇO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 907/2021  SAAE.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Tubo de concreto armado DN 0,40 x 1,50

Lote (2) - Tubo de concreto armado de seção circular para águas pluviais DN 0,50 x 1,50 m

Lote (3) - Tubo de concreto armado de seção circular para águas pluviais DN 0,60 x 1,50 m

Lote (4) - Tubo de concreto armado de seção circular para águas pluviais DN 0,80 x 1,50 m

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/06/2022 12:54:11:186 GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 30.000,00

17/06/2022 13:43:26:919 FACIS PRE MOLDADOS COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 22.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/06/2022 12:54:11:186 GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 60.000,00

17/06/2022 13:43:26:919 FACIS PRE MOLDADOS COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 48.400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/06/2022 12:54:11:186 GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 101.250,00

17/06/2022 13:43:26:919 FACIS PRE MOLDADOS COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 81.300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/06/2022 12:54:11:186 GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 75.000,00

17/06/2022 13:43:26:919 FACIS PRE MOLDADOS COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 63.400,00
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Lote (5) - Tubo de concreto armado de seção circular para águas pluviais DN 1,20 x 1,50 m

Lote (6) - Tubo de concreto armado de seção circular para águas pluviais DN 0,60 x 1,50 m

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Tubo de concreto armado DN 0,40 x 1,50

Lote (2) - Tubo de concreto armado de seção circular para águas pluviais DN 0,50 x 1,50 m

Lote (3) - Tubo de concreto armado de seção circular para águas pluviais DN 0,60 x 1,50 m

Lote (4) - Tubo de concreto armado de seção circular para águas pluviais DN 0,80 x 1,50 m

Lote (5) - Tubo de concreto armado de seção circular para águas pluviais DN 1,20 x 1,50 m

Lote (6) - Tubo de concreto armado de seção circular para águas pluviais DN 0,60 x 1,50 m

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/06/2022 12:54:11:186 GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 99.000,00

17/06/2022 13:43:26:919 FACIS PRE MOLDADOS COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 79.300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

17/06/2022 13:43:53:251 FACIS PRE MOLDADOS COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 27.100,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/06/2022 10:19:29:426 GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 13.950,00

20/06/2022 10:19:08:869 FACIS PRE MOLDADOS COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 13.999,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/06/2022 11:16:50:140 FACIS PRE MOLDADOS COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 29.984,00

20/06/2022 10:35:05:086 GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 30.480,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/06/2022 11:43:57:740 FACIS PRE MOLDADOS COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 50.220,00

20/06/2022 10:37:51:901 GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 55.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/06/2022 13:48:55:091 GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 42.000,00

20/06/2022 13:47:23:497 FACIS PRE MOLDADOS COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 44.280,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/06/2022 14:06:23:673 FACIS PRE MOLDADOS COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 50.010,00

20/06/2022 14:05:13:403 GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 53.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

17/06/2022 13:43:53:251 FACIS PRE MOLDADOS COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 27.100,00
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    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 20/06/2022, às 11:08:22 horas, no lote (1) - Tubo de concreto armado DN 0,40 x

1,50 -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 22/06/2022, às

10:20:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/06/2022, às 10:20:34 horas, no lote (1) - Tubo de concreto armado DN 0,40 x

1,50 -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: A licitante atendeu a todos os requisitos habilitatórios quanto a documentação

ecaminhada via e-mail, de acordo com o item7.15.1 do edital. E, ainda, após análise do

Setor solicitante.

 

    No dia 22/06/2022, às 10:20:34 horas, no lote (1) - Tubo de concreto armado DN 0,40 x

1,50 - a empresa GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA com o valor R$

13.950,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 20/06/2022, às 11:37:09 horas, no lote (2) - Tubo de concreto armado de seção

circular para águas pluviais DN 0,50 x 1,50 m -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 22/06/2022, às 10:20:56 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 22/06/2022, às 10:20:56 horas, no lote (2) - Tubo de concreto armado de seção

circular para águas pluviais DN 0,50 x 1,50 m -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu a todos os

requisitos habilitatórios quanto a documentação ecaminhada via e-mail, de acordo com o

item7.15.1 do edital. E, ainda, após análise do Setor solicitante.

 

    No dia 22/06/2022, às 10:20:56 horas, no lote (2) - Tubo de concreto armado de seção

circular para águas pluviais DN 0,50 x 1,50 m - a empresa FACIS PRE MOLDADOS

COMERCIO E SERVICOS LTDA com o valor R$ 29.984,00 foi a declarada vencedora na

disputa do lote.

 

    No dia 20/06/2022, às 12:02:28 horas, no lote (3) - Tubo de concreto armado de seção
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circular para águas pluviais DN 0,60 x 1,50 m -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 22/06/2022, às 10:21:12 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 22/06/2022, às 10:21:12 horas, no lote (3) - Tubo de concreto armado de seção

circular para águas pluviais DN 0,60 x 1,50 m -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu a todos os

requisitos habilitatórios quanto a documentação ecaminhada via e-mail, de acordo com o

item7.15.1 do edital. E, ainda, após análise do Setor solicitante.

 

    No dia 22/06/2022, às 10:21:12 horas, no lote (3) - Tubo de concreto armado de seção

circular para águas pluviais DN 0,60 x 1,50 m - a empresa FACIS PRE MOLDADOS

COMERCIO E SERVICOS LTDA com o valor R$ 50.220,00 foi a declarada vencedora na

disputa do lote.

 

    No dia 20/06/2022, às 14:00:47 horas, no lote (4) - Tubo de concreto armado de seção

circular para águas pluviais DN 0,80 x 1,50 m -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 22/06/2022, às 10:21:29 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 22/06/2022, às 10:21:29 horas, no lote (4) - Tubo de concreto armado de seção

circular para águas pluviais DN 0,80 x 1,50 m -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu a todos os

requisitos habilitatórios quanto a documentação ecaminhada via e-mail, de acordo com o

item7.15.1 do edital. E, ainda, após análise do Setor solicitante.

 

    No dia 22/06/2022, às 10:21:29 horas, no lote (4) - Tubo de concreto armado de seção

circular para águas pluviais DN 0,80 x 1,50 m - a empresa GUARANI INDUSTRIA

COMERCIO E SERVICOS LTDA com o valor R$ 42.000,00 foi a declarada vencedora na

disputa do lote.

 

    No dia 20/06/2022, às 14:31:27 horas, no lote (5) - Tubo de concreto armado de seção

circular para águas pluviais DN 1,20 x 1,50 m -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 22/06/2022, às 10:21:44 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 22/06/2022, às 10:21:44 horas, no lote (5) - Tubo de concreto armado de seção
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circular para águas pluviais DN 1,20 x 1,50 m -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu a todos os

requisitos habilitatórios quanto a documentação ecaminhada via e-mail, de acordo com o

item7.15.1 do edital. E, ainda, após análise do Setor solicitante.

 

    No dia 22/06/2022, às 10:21:44 horas, no lote (5) - Tubo de concreto armado de seção

circular para águas pluviais DN 1,20 x 1,50 m - a empresa FACIS PRE MOLDADOS

COMERCIO E SERVICOS LTDA com o valor R$ 50.010,00 foi a declarada vencedora na

disputa do lote.

 

    No dia 20/06/2022, às 14:41:11 horas, no lote (6) - Tubo de concreto armado de seção

circular para águas pluviais DN 0,60 x 1,50 m -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 22/06/2022, às 10:22:15 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 22/06/2022, às 10:22:15 horas, no lote (6) - Tubo de concreto armado de seção

circular para águas pluviais DN 0,60 x 1,50 m -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu a todos os

requisitos habilitatórios quanto a documentação ecaminhada via e-mail, de acordo com o

item7.15.1 do edital. E, ainda, após análise do Setor solicitante.

 

    No dia 22/06/2022, às 10:22:15 horas, no lote (6) - Tubo de concreto armado de seção

circular para águas pluviais DN 0,60 x 1,50 m - a empresa FACIS PRE MOLDADOS

COMERCIO E SERVICOS LTDA com o valor R$ 16.740,00 foi a declarada vencedora na

disputa do lote.

 

        No dia 23/06/2022, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da

ata: 

 

    Não houve manifestação de Recurso. Declaramos as licitantes "GUARANI INDUSTRIA,

COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,", vencedora dos lotes 01 e 04, e a "FACIS PRE

MOLDADOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA", vencedora dos lotes, 02, 03, 05 e 06,

habilitadas, tendo em vista o atendimento a todas as exigências editalícias.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

ROSELI DE SOUZA DOMINGUES
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Pregoeiro da disputa

 

CAREN FRANCINE RODRIGUES

Autoridade Competente

 

KAREN VANESSA DE MEDEIROS CRUZ CHIOZZI

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
35.284.184/0001-43 FACIS PRE MOLDADOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

45.817.467/0001-67 GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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