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ATA DE SESSÃO PÚBLICA ÚNICA

Pregão n.: 02/16

Objeto: AQUISiÇÃO DE G~NEROS ALlMENTiclOS E MATERIAL DE COPA.

PREÂMBULO

No dia 19/05/2016 , às 09:30:00 horas reuniram-se na Câmara Municipal da Estância
Turistica de Batatais , o Pregoeiro(a), Senhor(a) Danilo Augusto Raymundini ,e a Equipe
de Apoio, composta por Celeste Adriana Roxo, Maria Aparecida Pimenta Neves, Michelle
Ayaco Lança, para a Sessão Pública de julgamento 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 a formulação de propostas e a
prática dos demais atos de atribuição dos Licitantes, na seguinte conformidade:

CREDENCIAMENTO
REPRESENTANTE EMPRESA

RAFAEL FARACO JUNIOR BONCAFE LTOA

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 e os Documentos de
Habilitação, respectivamente.

REGISTRO DE PROPOSTAS EM CONFORMIDADE COM O EDITAL

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 com aqueles definidos no Edital, não havendo
desclassificado nenhum interessado, tendo selecionado entre os seus autores os
licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, nos termos
dos incisos VIII e IX do artigo 40 da Lei Federal 10.520, de 17.7.2002. A classificação,
nessa etapa ficou como segue:

1 Açucar; refinado; sachet com 5 gramas; caixa com 1.000 unidades; peso líquido
da caixa 5 kgs

BONCAFE LTOA R$ 90,00

2 Café em grãos para expresso, 100% Arábica Região Alta Mogiana; grãos peneira
16/18; catado eletronicamente e passado no catador de pedras; com selo de' pureza
ABIC; embalagem especial de 1 Kg com válvula desgaseificadora.

BONCAFE LTOA R$1.500,OO

3 Café em pó, 100% Arábica alta Mogiana; com selo de pureza ABIC; embalagem
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almofada de 500 gramas.

BONCAFE LTOA R$1.360,00

4 Mexedor tipo remo, em plástico reforçado; próprio para bebidas quentes;
embalagem com 500 unidades.

BONCAFE LTOA R$ 54,00

ETAPA DE LANCES

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:
1 - Açucar; refinado; sachet com 5 gramas; caixa com 1.000 unidades; peso líquido da
caixa 5 kgs

o BONCAFE LTOA -> R$ 90,00

2 Café em grãos para expresso, 100% Arábica Região Alta Mogiana; grãos peneira
16/18; catado eletronicamente e passado no catador de pedras; com selo de pureza
ABIC; embalagem especial de 1 Kg com válvula desgaseificadora.

o BONCAFE LTOA -> R$1.500,00

3 Café em pó, 100% Arábica alta Mogiana; com selo de pureza ABIC; embalagem
almofada de 500 gramas.

o BONCAFE LTOA -> R$1.360,00

4 Mexedor tipo remo, em plástico reforçado; próprio para bebidas quentes;
embalagem com 500 unidades.

o BONCAFE LTOA -> R$ 54,00

CLASSIFICAÇÃO

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem
crescente de valor, na seguinte conformidade:

EMPRESA VALOR
1 - Açucar; refinado; sachet com 5 gramas; caixa com 1.000 unidades; peso líquido da
caixa 5 kgs

BONCAFE LTOA R$ 90,00
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2 - Café em grãos para expresso, 100% Arábica Região Alta Mogiana; grãos peneira
16/18; catado eletronicamente e passado no catado r de pedras; com selo de pureza
ABIC; embalagem especial de 1 Kg com válvula desgaseificadora.

BONCAFE LTDA R$1.500,00

3 - Café em pó, 100% Arábica alta Mogiana; com selo de pureza ABIC; embalagem
almofada de 500 gramas.

BONCAFE LTDA R$1.360,00

4 - Mexedor tipo remo, em plástico reforçado; próprio para bebidas quentes; embalagem
com 500 unidades.

BONCAFE LTDA R$ 54,00

NEGOCIAÇÃO

Negociada a redução do preço da menor oferta , o pregoeiro considerou que os preços
obtidos, abaixo especificados, são aceitáveis.

ITEM EMPRESA MENOR PREÇO

1 - BONCAFE LTDA
2 - BONCAFE LTDA
3 - BONCAFE LTDA
4 - BONCAFE LTDA
* VALOR TOTAL DO FORNECEDOR =
* VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO =

R$ 90,00
R$ 1.440,00
R$1.276,00
R$ 54,00

R$ 2.860,00
R$ 2.860,00

HABILITAÇÃO

Aberto o 20 Envelope dos Licitantes que apresentaram a melhor proposta e analisados os
documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no
Edital.
Os documentos de habilitação examinados e as propostas dos credenciados foram
rubricados pelo Pregoeiro e pelos membros da Equipe de Apoio e colocados à disposição
dos representantes credenciados para serem rubricados.

RESULTADO

A vista da habilitação, foi declarado vencedor:
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1 - BONCAFE LTDA (CARAVELAS)
2 - BONCAFE LTDA (CAFE EXPRESSO FARACO)
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3 - BONCAFE LTOA (CAFE FAZENDINHA)
4 - BONCAFE LTOA (COMPETE)

RECURSO ADMINISTRATIVO

Os participantes desistiram expressamente do direito à interposição de recursos.

OCORRENCIAS NA SESSÃO PÚBLICA

Nenhuma ocorrência extraordinária à relatar.

ENCERRAMENTO

Os Licitantes foram informados que os Envelopes-Documentação não abertos ficarão à
disposição para retirada após a contratação, no prazo de 10 (dez) dias contados a partir
da data de assinatura do contrato, na Seção de Compras ( sito na Pç. Dr. Washington
Luis, 01 ) no horário comercial.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro,
pelos membros da Equipe de Apoio e representantes dos Licitantes relacionados.

ASSINAM:
PREGOEIR

EQUIPE DE APOIO:

k~'Jt Cl !1NÁ.-O
Celeste Adriana Roxo

Maria Ap

rw.;J
Michelle Ayaco Lança
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