URBES

Prefeitura de

SOROCABA

TRANSITO E TRANSPORTES

Secretaria da Mobilidade e Acessibilidade

ATA DESESSAO PUBLICA
Pregão Presencial N': 024/19

Processo CPL No:1070/2019

Objeto: Registro de Preços para Fornecimento de Equipamentos de Informática.
PREÂMBULO

No dia 17 de dezembro de 2019. às 09h00min. reuniram-se na Rua Pedro de
Oliveira Neto, 98 -- Jardim Panorama - Sorocaba/SP, o Pregoeiro, Everton Luiz de
Lamae a Equipe de Apoio, Mõnica Santos Hirata e Luís Eduardo Pereira. 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:
CREDENCIADAS
EMPRESAS CREDENCIADAS/ CNPJ
Laser Tech Comercial EIRELI EPP / 69.001 .378/0001-06

l

REPRESENTANTES
0nivaldo Ap. Ribeiro

O Pregoeiro 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 DOPREGAO
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 Vlll e IX do artigo 4' da
Lei Federal n' l0.520, de 17/07/2002.
Fase: Pro ostas
Proponentes
Laser Tech Comercial EIRELI EPP

Valores(R$)

Situação

66.393.68 Classificada

Seleção
Selecionada

CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
Aberto o envelope da proposta da empresa ficou constado que a única Licitante
atendeu o edital, sendo, portanto, classificada.
Considerando haver apenas uma licitante fica prejudicada a etapa de lances.

Fase: Direito de Preferência
Não houve empresa á utilizar o direito de preferência
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CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem
crescente de valor, respeitada a ordem de classificação, na seguinte
conformidade:

Classificação
I' Lugar

Empresas

Valores (R$)

Laser Tech Comercial EIRELI EPP

66.393,6

Fase: Publicidade do valor estimado da Licitação
Após a abertura da proposta, procedeu-se a divulgação de todas as informações
sobre o valor estimado da licitação. Sendo assim, a licitante tomou ciência do
valor estimado.
NEGOCIAÇÃO
Tendo em vista que o valor estimado foi de R$ 45.068,96, e que a única proposta

apresentada foi de R$ 66.393,68. Sendo assim, negociamos com a empresa
Laser Tech Comercial que reduziu sua proposta para o valor de R$ 54.300,00,
contudo o valor ainda permanece acima do estimado prejudicando assim a
contratação.
OCORRENCIAS NASESSAO PUBLICA
Considerando que a proposta do único Licitante estava acima do valor estimado,
procedeu-se a fase da negociação antes da abertura do segundo envelope de
habilitação. Uma vez que o valor negociado permaneceu acima do estimado o
segundo envelope não foiaberto.
RESULTADO
Diante do exposto acima, o Pregoeiro e Equipe de Apoio,
FRACASSADA a presente licitação.

declaram

RECURSO

Ato contínuo, consultada a licitante declinou do direito de interpor recurso, sendo
inclusive devolvido o 2' envelope contendo a documentação de habilitação para a
empresa que permaneceu até o final da sessão, servindo a presente ata como
ror''íhn

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata assinada pelo
Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes das licitantes
relacionadas.

FIRMAlwA PRESENTE ArA

\
PRÉGOniiq#

aü.

tllf'E DE APOIO

'ld@r~lW"'
l;''''tléilANTES
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA
Rua Pedra de Oliveira Neto, 98 Jd. Panorama CEP 18030-275 Sorocaba - SP -Tel.: (15) 3331-5000
5001 -e-mail: transito@urbes.com.br/ transporte@urbes.com.br

Fax.: (15) 3331

