
ATA DE SESSÃO PÚBLICA 
 
Proc. Licitatório n.º 000037/20 
PREGÃO PRESENCIAL n.º 19 
Objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO PARA POÇO PROFUNDO NO COMPLEXO TURÍSTICO DO PONTAL DO JACARÉ
 
Na data de 27 de março de 2020, às 09:30, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo:
Portaria Data Nome 
13679 02/01/2020 Débora Virgínia Baptista
13679 02/01/2020 Geórgia Rachel Zanati
13679 02/01/2020 Rodrigo Hortolani Ladeira
Reuniram-se para a Sessão Pública de julgamento do Pregão em epígrafe.
 
CREDENCIAMENTO 
Declarada aberta a sessão pelo Sr Pregoeiro e constatando a presença de interessados à sessão, teve início o credenciamento dos 
participantes, consistindo no exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existênc
para a formulação de propostas e a prática dos demais atos de atribuição dos licitantes, conforme lista de credenciados abaixo:
Código 
Lances 

Proponente / Fornecedor 
Representante 

20735 
Sim 

EMBAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS 
METALURGICOS LTDA  
CARLOS VALMIR PERLES 

20736 
Sim 

METALURGICA G5 LTDA EPP 
MARCELO STELUTI 

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.
Ao término do credenciamento, o Sr Pregoeiro auxiliado pela equipe de apoio recebeu as declarações dos Licitantes de que aten
aos requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os d
respectivamente. 
 
REGISTRO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA
Dando continuidade aos trabalhos foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe 
Pregoeiro procedeu à análise das propostas escritas, quando foi verificado se as mesmas atendiam aos requisitos do edital. Pa
exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propo
licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de classificação da proposta esc
seguir: 
Item 
1 
Classif. 

Código 
016.000.002 
Código 

Descrição do Produto/Serviço
RESERVATÓRIO METÁLICO VERTICAL TIPO 
TUBULAR CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 22.000 
LITROS 
Proponente / Fornecedor

1 20736 METALURGICA G5 LTDA EPP

2 20735 EMBAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS 
METALURGICOS LTDA 

 
RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO
Em seguida, o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma seqüencial,
autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A seqüência de ofertas de lances ocorreu d
lista de lances a seguir: 
Item 
1 
Rodada 

 
 
Nº Lance 

Código 
016.000.002 
Código 

Descrição do Produto/Serviço
RESERVATÓRIO METÁLICO VERTICAL TIPO 
TUBULAR CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 22.000 
LITROS
Proponente / Fornecedor

1 1 20735 EMBAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS 
METALURGICOS LTDA 

  20736 METALURGICA G5 LTDA EPP
  20736 METALURGICA G5 LTDA EPP
 
SITUAÇÃO DOS ITENS 
Ato contínuo, o Pregoeiro convidou o representante da licitante que ofertou o menor preço, à negociação direta, visando a obt
oferta, conforme lista de negociação  abaixo: 
Item 
 

Código 
Cod. Forn 

Descrição do Produto/Serviço
Proponente / Fornecedor

1 
 

016.000.002 
20736 

RESERVATÓRIO METÁLICO VERTICAL TIPO TUBULAR 
CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 22.000 LITROS
METALURGICA G5 LTDA EPP

 
HABILITAÇÃO 
Aberto o 2º Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, inclusive consu
autenticidade dos documentos emitidos eletronicamente em seus respectivos sites de origem, foi ve
estabelecidos no Edital, o que consta da lista abaixo:
Código Proponente / Fornecedor 
20736 METALURGICA G5 LTDA EPP
 
ADJUDICAÇÃO 

Objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO PARA POÇO PROFUNDO NO COMPLEXO TURÍSTICO DO PONTAL DO JACARÉ

s 09:30, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo: 
Cargo CPF 

Débora Virgínia Baptista Equipe de Apoio 325.684.478
Geórgia Rachel Zanati Equipe de Apoio 246.811.518
Rodrigo Hortolani Ladeira Pregoeiro 344.577.428

se para a Sessão Pública de julgamento do Pregão em epígrafe. 

o pelo Sr Pregoeiro e constatando a presença de interessados à sessão, teve início o credenciamento dos 
participantes, consistindo no exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existênc

ação de propostas e a prática dos demais atos de atribuição dos licitantes, conforme lista de credenciados abaixo:
Tipo Empresa 
CPF 

CNPJ 
RG 

EMBAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EPP 
030.475.768-31 

02.145.202/0001-57 
12.403.614-4 

 EPP 
336.769.858-00 

20.694.506/0001-55 
40.495.782 

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento. 
Ao término do credenciamento, o Sr Pregoeiro auxiliado pela equipe de apoio recebeu as declarações dos Licitantes de que aten
aos requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, 

REGISTRO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA 
Dando continuidade aos trabalhos foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe 
Pregoeiro procedeu à análise das propostas escritas, quando foi verificado se as mesmas atendiam aos requisitos do edital. Pa
exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propo
licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de classificação da proposta esc

Descrição do Produto/Serviço 
RESERVATÓRIO METÁLICO VERTICAL TIPO 
TUBULAR CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 22.000 

Proponente / Fornecedor 

 
 
Marca 

Unidade 
UNID 
Valor Unitário

METALURGICA G5 LTDA EPP G5 
RESERVATORIOS 

23.000,00 

EMBAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS 
METALURGICOS LTDA  

EMBAL 42.000,00 

RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO 
Em seguida, o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma seqüencial,
autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A seqüência de ofertas de lances ocorreu d

Descrição do Produto/Serviço 
RESERVATÓRIO METÁLICO VERTICAL TIPO 
TUBULAR CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 22.000 
LITROS 
Proponente / Fornecedor 

Unidade 
UNID 
% Desconto 

Quantidade
1 
Vlr. Lance 
Unit.

EMBAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS 
METALURGICOS LTDA  

0,00  

METALURGICA G5 LTDA EPP 1,00 22.770,00
METALURGICA G5 LTDA EPP 0,00 22.770,00

Ato contínuo, o Pregoeiro convidou o representante da licitante que ofertou o menor preço, à negociação direta, visando a obt
oferta, conforme lista de negociação  abaixo:  

scrição do Produto/Serviço 
Proponente / Fornecedor 

Unidade
Melhor Preço

RESERVATÓRIO METÁLICO VERTICAL TIPO TUBULAR 
CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 22.000 LITROS 
METALURGICA G5 LTDA EPP 

UNID 
22.770,00

Aberto o 2º Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, inclusive consu
autenticidade dos documentos emitidos eletronicamente em seus respectivos sites de origem, foi verificado o atendimento dos requisitos 
estabelecidos no Edital, o que consta da lista abaixo: 

Tipo Empresa Representante 
METALURGICA G5 LTDA EPP EPP MARCELO STELUTI

 

1 

 

Objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO PARA POÇO PROFUNDO NO COMPLEXO TURÍSTICO DO PONTAL DO JACARÉ 

 RG 
325.684.478-26 40.591.272-9 
246.811.518-07 19.889.877-0 
344.577.428-56 44378615x 

o pelo Sr Pregoeiro e constatando a presença de interessados à sessão, teve início o credenciamento dos 
participantes, consistindo no exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes 

ação de propostas e a prática dos demais atos de atribuição dos licitantes, conforme lista de credenciados abaixo: 
Preferência de contratação 
(art. 44 da LC 123/2006) 
Sim 

Sim 

Ao término do credenciamento, o Sr Pregoeiro auxiliado pela equipe de apoio recebeu as declarações dos Licitantes de que atendem plenamente 
ois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, 

Dando continuidade aos trabalhos foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o 
Pregoeiro procedeu à análise das propostas escritas, quando foi verificado se as mesmas atendiam aos requisitos do edital. Passou então ao 
exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar os 
licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de classificação da proposta escrita apresentada a 

Valor Unitário 

Quantidade 
1 
Valor Total 

 
Status 
Lance 

 23.000,00 Classificado    
S 

 42.000,00 Classificado    
S 

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 forma que consta da 

Quantidade 

Vlr. Lance 
Unit. 

 
 
Situação 

Declina               

22.770,00 Negociado             
22.770,00 Finalizado            

Ato contínuo, o Pregoeiro convidou o representante da licitante que ofertou o menor preço, à negociação direta, visando a obtenção da melhor 

Unidade 
Melhor Preço 

Quantidade 
Situação/Obs. 

 
22.770,00 

1 
Aceito 
através de Lance 

Aberto o 2º Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, inclusive consultada a 
rificado o atendimento dos requisitos 

Situação 
MARCELO STELUTI Habilitado  



Após a declaração da licitante vencedora e não tendo havido qualquer manifestação de intenção de recurso pelos representantes presentes, o Sr
Pregoeiro adjudicou o item objeto do pregão à empresa vencedora:
Item 
Código 

Código 
 

Descrição do Produto/Serviço
Proponente / For

1 
20736 

016.000.002 
 

RESERVATÓRIO METÁLICO VERTICAL TIPO TUBULAR 
CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 22.000 LITROS
METALURGICA G5 LTDA EPP

Em seguida, informou que o processo seria encaminhado ao Sr Prefeito Municipal para homologação. Informou ainda o Sr Pregoeir
presentes que a sessão de processamento do Pregão poderia ser reaberta caso a Adjudicatária não viesse a firmar o contrato re
que os mesmos seriam devidamente convocados se isto viesse a ocorrer. 
 
RECURSO 
Após a declaração da licitante vencedora, não houve intenção de recurso manifestada pelos credenciados presentes.
 
ENCERRAMENTO 
Ato contínuo, o Sr Pregoeiro declarou como encerrada a sessão, lavrando
os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos representantes das licitantes presentes e que assim o desejaram. Esclarece
ausências de assinatura na Ata que por ventura vieram a ocorrer, foram causadas pela ausência dos respectivos representantes antes do 
término da sessão.  
 
Item 

20736 
Código 

METALURGICA G5 LTDA EPP
CNPJ: 20.694.506/0001
AV. MARGINAL, 311 
15920-000 
Telefone: 16 3287
Descrição do Produto/Serviço

1 016.000.002 RESERVATÓRIO METÁLICO VERTICAL TIPO TUBULAR 
CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 22.000 LITROS Marca: G5 
RESERVATORIOS

  Total do Proponente
Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, 
representantes das licitantes presentes e que assim o desejaram.
 
OCORRÊNCIAS 
Tendo em vista as medidas de prevenção ao coronavirus os representantes preferiram não vista os documentos para evitar o contato entre os 
mesmos. Sendo assim a comissão assinou a documentação.
 
 
 
ASSINAM 
Comissões / Portarias: 
 
 
 
________________________________________________
Débora Virgínia Baptista 
CPF.: 325.684.478-26 
RG.: 40.591.272-9 
Cargo: Equipe de Apoio 
PORTARIA: 13679 DE 02/01/2020 
 
 
 
________________________________________________
Rodrigo Hortolani Ladeira 
CPF.: 344.577.428-56 
RG.: 44378615x 
Cargo: Pregoeiro 
PORTARIA: 13679 DE 02/01/2020 
 
 
 
 
Proponentes: 
 
 
 
________________________________________________
Representante: CARLOS VALMIR PERLES
CPF.: 030.475.768-31 
RG.: 12.403.614-4 
Empresa: EMBAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS METALURGICOS 
LTDA  
 

 

o da licitante vencedora e não tendo havido qualquer manifestação de intenção de recurso pelos representantes presentes, o Sr
Pregoeiro adjudicou o item objeto do pregão à empresa vencedora: 

Descrição do Produto/Serviço 
Proponente / Fornecedor 

Unidade 
Adjudicado 

RESERVATÓRIO METÁLICO VERTICAL TIPO TUBULAR 
CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 22.000 LITROS 
METALURGICA G5 LTDA EPP 

UNID 
Sim 

Em seguida, informou que o processo seria encaminhado ao Sr Prefeito Municipal para homologação. Informou ainda o Sr Pregoeir
presentes que a sessão de processamento do Pregão poderia ser reaberta caso a Adjudicatária não viesse a firmar o contrato re
que os mesmos seriam devidamente convocados se isto viesse a ocorrer.  

Após a declaração da licitante vencedora, não houve intenção de recurso manifestada pelos credenciados presentes.

larou como encerrada a sessão, lavrando-se esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele assinada, juntamente com 
os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos representantes das licitantes presentes e que assim o desejaram. Esclarece

assinatura na Ata que por ventura vieram a ocorrer, foram causadas pela ausência dos respectivos representantes antes do 

METALURGICA G5 LTDA EPP 
CNPJ: 20.694.506/0001-55 
AV. MARGINAL, 311 - PARQUE INDUSTRIAL - SP, CEP: 

Telefone: 16 3287-1326Fax:  
Descrição do Produto/Serviço 

 
Unidade 

 
Quantidade

RESERVATÓRIO METÁLICO VERTICAL TIPO TUBULAR 
CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 22.000 LITROS Marca: G5 
RESERVATORIOS 

UNID 1 

Total do Proponente   
Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, 
representantes das licitantes presentes e que assim o desejaram. 

o ao coronavirus os representantes preferiram não vista os documentos para evitar o contato entre os 
mesmos. Sendo assim a comissão assinou a documentação. 

________________________________________________ 

 
 
 
________________________________________________
Geórgia Rachel Zanati 
CPF.: 246.811.518-07 
RG.: 19.889.877-0 
Cargo: Equipe de Apoio 
PORTARIA: 13679 DE 02/01/2020 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 
Representante: CARLOS VALMIR PERLES 

Empresa: EMBAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS METALURGICOS 

 
 
 
________________________________________________
Representante: MARCELO STELUTI 
CPF.: 336.769.858-00 
RG.: 40.495.782 
Empresa: METALURGICA G5 LTDA EPP

 

2 

 

o da licitante vencedora e não tendo havido qualquer manifestação de intenção de recurso pelos representantes presentes, o Sr 

Quantidade 
Marca 
1 
G5 RESERVATORIOS 

Em seguida, informou que o processo seria encaminhado ao Sr Prefeito Municipal para homologação. Informou ainda o Sr Pregoeiro aos 
presentes que a sessão de processamento do Pregão poderia ser reaberta caso a Adjudicatária não viesse a firmar o contrato respectivo, sendo 

Após a declaração da licitante vencedora, não houve intenção de recurso manifestada pelos credenciados presentes. 

se esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele assinada, juntamente com 
os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos representantes das licitantes presentes e que assim o desejaram. Esclarece-se que as 

assinatura na Ata que por ventura vieram a ocorrer, foram causadas pela ausência dos respectivos representantes antes do 

Quantidade 
 
Valor Unitário 

 
Valor Total 

22.770,00 22.770,00 

 22.770,00 
Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos 

o ao coronavirus os representantes preferiram não vista os documentos para evitar o contato entre os 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
 

mpresa: METALURGICA G5 LTDA EPP 


