
 

 
 

 

 
  

EMDEF - EMPRESA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE 
FRANCA 

 
COPEL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 
 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
 

 
Pregão Nº : 001/20 
 
Processo: 010/20 

 

Objeto : ESTABILIZANTE QUIMICO SÓLIDO 
 

PREÂMBULO 

 

No dia 19 de Junho de 2020, às 14 horas, reuniram-se na sala da COPEL – 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, sito na Rua Vera Beatriz Marques Mello, 
5965, Distrito Industrial, o Pregoeiro, Senhor JULIO CESAR SPERETA, e a 
Equipe de Apoio, Senhores DEOCLECIO D. D. NETO, JAIR RODRIGUES, designados 
à fls. 42 dos autos do Processo nº 010/20, 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 

 

REPRESENTANTES EMPRESAS 

 

EMPRESAS CREDENCIADAS 

 

CÁSSIO ROBERTO DE OLIVEIRA BELLAROS     DYNABASE COMERCIO DE ESTABILIZANTES 

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

 

EMPRESAS NÃO CREDENCIADAS: 

Nihil. 

 

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 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.  

 

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 ocorreu da seguinte forma: 

 

Item: 001.00    Fracassado 

  Fase : Propostas 

       DYNABASE COMERCIO DE ESTABILIZAN    410,0000      0,00%  14:03:22  Selecionada 

 

 

CLASSIFICAÇÃO 

 

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

crescente de valor, assegurada as licitantes microempresas e empresa de pequeno 

porte o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, 

na seguinte conformidade: 

 

      EMPRESA                                          VALOR   CLASSIFICAÇÃO 

Item: 001.00    Fracassado 

      DYNABASE COMERCIO DE ESTABILIZANTES LTDA M    410,0000     1º Lugar 

      ==> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência. 

 

NEGOCIAÇÃO 

Negociada a redução do preço da menor oferta, os licitantes informaram a 
impossibilidade de realizar o valor estipulado no Anexo II do Edital, qual seja, 
R$286,00 (duzentos e oitenta e seis reais) a Tonelada. Dessa forma, o Pregoeiro 
considerou que o preço ofertado, encontra-se acima do valor estimado apurado no 
processo licitatório, nos termos do item 2, Cláusula VII (A análise das propostas 
pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste edital e 
seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: a) cujo objeto não atenda as 
especificações, prazos e condições fixados no Edital) assim como o Anexo II 
(Orçamento Estimado Básico) e IX (Termo de Referência) do Edital; 

RESULTADO 

 

À vista da habilitação, foi declarado:  

 

001.00  ***********************************              ***  Fracassado 

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

 

Ato contínuo, consultados, os Licitantes declinaram do direito de interpor 
recurso e o Pregoeiro adjudicou o item 001 do objeto deste Pregão. 
 

ENCERRAMENTO 

 

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. 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA 

 

Nihil. 
 
                                                                                          
 

REPRESENTANTE(S) DA(S) EMPRESA(S)      PREGOEIRO E A EQUIPE DE APOIO 

 

   

    

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

CÁSSIO ROBERTO DE OLIVEIRA BELLAROSA   

DYNABASE COMERCIO DE ESTABILIZANTES LTDA ME 

 

 

 

 

 

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

JULIO CESAR SPERETA 

 Pregoeiro 

   

    

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

DEOCLECIO D. D. NETO 

Membro 

   

    

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

JAIR RODRIGUES 

Membro 

 
 

 

 


