ATA DE SESSÃO PÚBLICA
Pregão Presencial Nº
:
044/2017
Processo Administrativo Nº070/2017
Objeto : Contratação de Empresa Especializada de prestação de serviços técnicos
especializados de coleta e analise laboratorial de agua para consumo humano, de
poços e capacitações superficiais, objetivando o controle de qualidade da água e
seu padrão de potabilidade, em comprimento a portaria nº2. 914 de 12 de Dezembro
de 2011 do Ministério da Saúde e resolução SS-65 de 12 de Abril de 2005 que
estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância
da qualidade da agua para consumo humano no Estado de São Paulo e seus anexos

PREÂMBULO
No dia 07 de Novembro de 2017, às 09:00 horas, reuniram-se
na Sala de Licitações, localizada no anexo da Prefeitura municipal de Ribeirão Bonito –
SP, na Praça dos Três Poderes, n/s, Centro, CEP 13580-000, no município de Ribeirão
Bonito – SP, Estado de São Paulo, estando presentes o(a) Pregoeiro(a), o(a) o(a) senhor
Alberto Ken Kawamura e os membros de equipe de apoio Richard Gomes Roque e
Janaina Ferreira Lembo designados pela Portaria nº 4.289, de 04 de agosto de 2017, para
a sessão pública de julgamento do Pregão em epígrafe, e a acompanharam a realização
da sessão pública a servidora Elis Angela Marcatto e o consultor Técnico de Licitações Dr.
Roberto César Moreira, também estava presente para acompanhar a sessão suplementar
o senhor Dimas Jose Rodrigues - CPF 303.007.948-30.

REGISTRO DA SESSÃO SUPLEMENTAR
Ato contínuo, sendo aberta sessão suplementar e
conforme registrado na ata sessão inicial do pregão ocorrida no dia 23 de outubro de 2017,
que o resultado daquela sessão foi que as ambas as empresas participantes tiveram
suas propostas desclassificadas naquela oportunidade. E deliberou o Pregoeiro em
fixar o prazo de 08(oito) dias úteis, para que sejam apresentadas novas propostas,
escoimadas das causas que as desclassificaram, nos termos do parágrafo 3° do art.
48 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações, ou seja, que a empresa ACQUA BOOM
SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA- EPP, caso ainda tenha interesse em participar do
certame, apresente valor global não superior ao preço máximo previsto no Edital, enquanto
que para a empresa CENTERLAB AMBIENTAL LABORATÓRIO DE ANALISES LTDAEPP, oferte a declaração prevista na cláusula "07.02", alínea "d" do Edital. Fica vedado a
empresa CENTERLAB AMBIENTAL LABORATÓRIO DE ANALISES LTDA- EPP a
promoção de alteração do preço apresentado na presente sessão pública. Em seguida,
também restou designada sessão pública complementar, para continuação dos trabalhos,
mediante o recebimento das novas propostas e documentos de habilitação e oferecimento
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de lances, a qual realizar-se-á em 07 de novembro de 2017, às 09:00 horas, em sala de
reuniões da Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito.
Decorrido o prazo nenhuma das empresas protocolaram ou
apresentaram os documentos requeridos dentro do prazo estabelecido que é o dia 06 de
novembro de 2017, sendo a sim o pregoeiro julga fracassado o certame PREGÃO
PRESENCIAL Nº 044/2017.
ENCERRAMENTO
Tendo em vista que as ambas as empresas
participantes não apresentaram os documentados requeridos dentro do prazo de
08(oito) dias úteis.
Decorrido o prazo nenhuma das empresas protocolaram ou
apresentaram os documentos requeridos dentro do prazo estabelecido que é o dia 06 de
novembro de 2017, sendo a sim o pregoeiro julga fracassado o certame PREGÃO
PRESENCIAL Nº 044/2017.
Deliberou ainda o Pregoeiro, em reter os envelopes n°s 02
- Documentação de Habilitação de ambas as empresas proponentes.
Ficam também cientificados os proponentes, que poderão
solicitar cópia dos autos do processo de licitação após 10 dias da publicação desta ata.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja
ata vai assinada pelo Pregoeiro, membros da Equipe de Apoio e demais licitantes
presentes.
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ASSINAM:
REPRESENTANTE(S) DA(S) EMPRESA(S)

--------------------------------------------------------------------------ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA- EPP
CNPJ N° 04.233.577.0001-02

PREGOEIRO E A EQUIPE DE APOIO

--------------------------------------------------------------

ALBERTO KEN KAWAMURA
Pregoeiro

Dimas Jose Rodrigues

--------------------------------------------------------------------------CENTERLAB AMBIENTAL LABORATÓRIO DE
ANALISES LTDA- EPP
CNPJ N° 05.660.851-0001-84
Franciele Eloisa Magri

-------------------------------------------------------------JANAINA FERREIRA LEMBO

--------------------------------------------------------------

RICHARD GOMES ROQUE

---------------------------------------------------------------ELIS ANGELA MARCATTO

---------------------------------------------------------------ROBERTO CESAR MOREIRA
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