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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

 
 

Pregão Presencial Nº:  015/15 
Processo CPL nº: 2245/14 
Objeto: Contratação de Empresa para Fornecimento de Ribbons e Cartões de Limpeza. 
 
 
PREÂMBULO 
 
 
No dia 16 de abril de 2015, às 09h00min, reuniram-se na rua Pedro de Oliveira Neto, 98 – 
Jardim Panorama - Sorocaba/SP, a Pregoeira, Senhora CLAUDIA AP. FERREIRA, e a 
Equipe de Apoio, Senhoras CIBELE SOARES E ADRIANO AP. ALMEIDA BRASIL, 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 CREDENCIADA                                        REPRESENTANTE  
Rafael Notório de Sousa Gomes – ME                         André Morrilo Rezende 
 
A Pregoeira comunicou o encerramento do credenciamento. Em seguida recebeu a(s) 
Declaração(ões) do(s) Licitante(s) de que atende(m) plenamente os requisitos de 
Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os 
Documentos de Habilitação, respectivamente. 
 
REGISTRO DO PREGÃO 
 
Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração 
dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, 
prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no Edital, os 
Licitantes que participarão da Fase de Lances em razão dos preços propostos, 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 sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os 
demais em ordem decrescente de valor. A seqüência de ofertas de lances, sendo o 
mínimo entre lances R$ 170,00 que ocorreu da seguinte forma: 
 
Fase : Propostas 
Proponentes:                                             Valores R$          Situação 
Rafael Notório de Sousa Gomes – ME       R$  130.050,00     Classificada/Selecionada 
 
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
Aberto o envelope da proposta da única empresa, ficou constado que a mesma atendeu 
todas as condições, sendo portanto, classificada  
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Fase : Direito de Preferência 
Não houve empresa em posição de utilizar direito de preferência 
 
HABILITAÇÃO 
 
Aberto o 2º Envelope da Licitante Rafael Notório de Sousa Gomes – ME que apresentou 
a única proposta, analisados os documentos de habilitação, constatou-se que foi 
integralmente atendida, sendo, portanto, habilitada;  
 
Os documentos de habilitação foram examinados e as propostas dos classificados foram 
rubricados pelo Pregoeiro e pelos membros da Equipe de Apoio. 
 
Fase : Negociação  
 
Empresa                                Vlr.Ofertado          Vlr.Negociado      Situação 
Rafael N. S.Gomes – ME      R$ 130.050,00        R$ 121.500,00      Habilitada                 
 
 
NEGOCIAÇÃO 
Negociada a redução do preço da menor oferta, esta restou frutífera para a URBES. 
 
OCORRÊNCIA 
 
Considerando que os Atestados de Capacidade Técnica apresentados não constam as 
quantidades, foram diligenciados os órgãos emissores, quais sejam: Sesc-RS,através do 
telefone (51) 3284-2191, na pessoa do Sr. Marcelo, do Setor de Informática do Sesc, o 
qual confirmou o fornecimento de ribbons, sendo a quantidade aproximada de 70 peças e 
Cabergs-Caixa de Assistência dos Empregados do Banco do Rio Grande do Sul, através 
do telefone (51) 3262-9203, na pessoa do Sr. Luis Fernando D. dos Santos, o qual 
confirmou a emissão do atestado e informou que as quantidades fornecidas são em 
média 40/peças/mês, ou seja, 480 peças/ano. Dessa forma, os atestados apresentados 
demonstraram compatibilidade com o objeto licitado. 
 
ADJUDICAÇÃO 
Ato contínuo, a Pregoeira adjudicou o objeto deste Pregão à empresa Rafael Notório de 
Sousa Gomes – ME. 
 
 
ENCERRAMENTO 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata assinada pelo Pregoeira, 
pelos membros da Equipe de Apoio e representante do licitante. 
 
 
FIRMAM A PRESENTE ATA: 
 
 
 

PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO 
 
 
 

REPRESENTANTE DA EMPRESA 
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