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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

 

Pregão Nº: PG-31/2017 

Processo: 1967-0/2017 

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento e aplicação de piso laminado e 

piso de borracha tipo moeda na cor preta. 

_____________________________________________________________________________ 

PREÂMBULO 

 

No dia 18 de Abril de 2017, às 08:30:00, reuniram-se na sala de licitações, situada a Rua Sete de 

Setembro, 701 – Centro – Tremembé/SP, o Pregoeiro MARCO AURELIO DUARTE DOS SANTOS e ROGER 

FERREIRA ROLA, como Equipe de Apoio, designados em Portaria constante dos autos do Processo nº 1967-

0/2017, para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe. 

 Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, 

visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de 

atribuição do Licitante, na seguinte conformidade: 

_____________________________________________________________________________ 

CREDENCIAMENTO 

 

Empresa e Representantes 

 

JEFFERSON COELHO ALVES – EPP, representado por FELIPE PENHA DE BARROS MEDEIROS,  

TOTIS-X LTDA. – ME, representado por THALYTA MAYRA DE MELO ALVES. 

 O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento. Em seguida recebeu as Declarações dos 

Licitantes de que atendem plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois 

envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, respectivamente. 

_____________________________________________________________________________ 

REGISTRO DO PREGÃO 

 

Ato contínuo foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração da Equipe de 

Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de 

execução, nos termos dos incisos VIII e IX do artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2002. 

 Em seguida o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 

lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 

decrescente de valor. A seqüência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma: 

 

OFERTAS INICIAIS (ABERTURA DOS ENVELOPES) 

Conforme anexo desta Ata. 

 

FASE DE LANCES 

Conforme anexo desta Ata. 

 

CLASSIFICAÇÃO 
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Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor, 

conforme anexo desta Ata. 

_____________________________________________________________________________ 

NEGOCIAÇÃO 

 

Negociada a redução do preço da menor oferta, o Pregoeiro considerou que os preços classificados 

em primeiro lugar, acima especificados, são ACEITÁVEIS por serem compatíveis com os preços médios 

praticados pelo mercado, conforme apurado no processo de licitação. 

 

Item. Empresa Menor Valor Valor Negociado Situação 

2 TOTIS-X LTDA. - ME R$69,51 R$69,50 Vencedor 

 

_____________________________________________________________________________ 

HABILITAÇÃO 

 

Aberto o 2º Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta, e analisados os documentos 

de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital. 

Participante Habilitação 

TOTIS-X LTDA. - ME 18/04/2017 

Os documentos de Habilitação examinados e as propostas dos credenciados foram rubricados pelo 

Pregoeiro, Equipe de Apoio e colocados à disposição dos Licitantes para exame e rubrica. 

_____________________________________________________________________________ 

RESULTADO 

 

À vista da habilitação, foi declarada vencedora da fase de lances a empresa TOTIS-X LTDA. – ME, 

como segue: Item 1, ao valor de R$ 49,00/m²; Item 2, ao valor R$ 69,50/m². 

_____________________________________________________________________________ 

ADJUDICAÇÃO 

 

Ato contínuo, o Licitante JEFFERSON COELHO ALVES – EPP manifestou a intenção de interpor 

recurso contra ato do Pregoeiro por acolher o Atestado de Capacidade Técnica da empresa TOTIS-X LTDA. – 

ME, por entender não ser pertinente nem compatível com o objeto licitado.  

Em face à intenção de recurso, o Pregoeiro não adjudicou o objeto deste Pregão ao licitante 

vencedor da fase de lances, conforme acima especificado. 

_____________________________________________________________________________ 

ENCERRAMENTO 

 

Os presentes foram informados que o memorial do recurso e eventuais contrarrazões deverão ser 

dar entrada no Protocolo Geral desta Prefeitura até o fim do expediente do dia 24 de abril próximo, 

segunda-feira, na forma do item 10 e subitens seguintes, do Edital.  
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Todo o presente processo estará à disposição para vistas e extração de cópias, na Diretoria de 

Licitações e Contratos.  

 Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja Ata vai assinada pelo Pregoeiro, Equipe de 

Apoio e Licitantes.  

_____________________________________________________________________________ 

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA 

 

 Registra-se que houve interrupção nos serviços da rede interna de dados, sendo a sessão 

prejudicada por utilizar os recursos de tecnologia da informação. A fase de lances do item 1 foi desenvolvida 

em planilha Excel, conforme anexo. O item 2 foi registrado no Sistema Compras, já com a rede interna 

operante. 

_____________________________________________________________________________ 

ASSINAM 

 

 

 

MARCO AURELIO DUARTE DOS SANTOS 

Pregoeiro 

ROGER FERREIRA ROLA 

Equipe de Apoio 

 

 

 

JEFFERSON COELHO ALVES – EPP 

FELIPE PENHA DE BARROS MEDEIROS 

Representante da Empresa 

 

 

 

TOTIS-X LTDA. – ME 

THALYTA MAYRA DE MELO ALVES 

Representante da Empresa 

 


