
Câmara Municipal de Araraquara

ATADASESSAOPUBLICA

Processo de Compra n': 071/2021

Pregão Presencial n': 007/2021 - Tipo: Menor preço
Objeto: Aquisição de tablets

PREÂMBULO

No dia 1 8 de outubro de 2021, segunda-feira, às 9 horas, reuniram-se no Plenário

da Câmara Municipal Araraquara, situado na Rua São Bento, n' 887 - Centro, o Pregoeiro
CAIO FELLIPE BARBOSA ROCHA, e a Equipe de Apoio, representada pela servidora
CAMILA PAZIM. RAFAEL EDUARDO DE ANDRADE SANTOS E ABREU e WILLTAM
YUZO MIYAGI, designados por meio do Ato n' 46, de 3 de novembro de 2020, para a sessão

pública do pregão em epígrafe. A presente sessão foi acompanhada pelo servidor FABIANO
ROBERTO SALATA, membro transitório da equipe de apoio, designado por meio do Ato da

Presidência n' 65, de 30 de setembro de 2021 .

Aberta a sessão, iniciou-se o credenciamento das empresas e de seus

representantes, através de exame dos documentos oferecidos pelas interessadas presentes,
visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos

demais atos de atribuição dos licitantes

CREDENCIAMENTO

Foi credenciada a seguinte empresa e seu representante

Representante
Manoel Francisco Carvalho Soffner

Empresa
SOFFNERTECNOLOGIALTDA

As 9h30, o Pregoeiro declarou encerrada a referida etapa e seguiu com a
conferência dos documentos. Às 9h45, o Pregoeiro recebeu os envelopes contendo as
propostas e os documentos de habilitação do licitante credenciado, no qual os presentes
rubricaram as laterais dos envelopes a fim de comprovar a não violação.

REGISTRODOPREGAO

Foi aberto o envelope contendo as propostas, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio
examinaram a compatibilidade dos objetos, prazos e condições de fornecimento com aqueles
definidosno Edital

Após as diligências, f'oi classificada a proposta que se apresentou de acordo com

as exigências do Edital, conforme abaixo. O Pregoeiro estipulou o valor mínimo de R$ 1 00,00

para a redução de lances, tendo como critério qjlCtqlgamento o valor total.
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Fase: Propostas
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA R$ 31 .322,60 Selecionada

Fase: I' Rodada de Lances

SOFFNERTECNOLOGIALTDA R$ 31 .200,00

NEGOCIAÇÃO

O Pregoeiro considerou que o preço obtido, abaixo especificado, é ACEITÁVEL
por ser compatível com os preços praticados pelo mercado, conforme apurado no processo de

licitação e comprovado na planilha de custos e formação de preço.

SOFFNERTECNOLOGIALTDA R$ 31.200,00 Melhor Oferta

HABILITAÇÃO

Aberto o 2' envelope do licitante vencedor e analisado os documentos de
habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital pela licitante

SOFFNER TECNOLOGIA LTDA, consagrando-se vencedor do certame licitatório. Os

documentos foram rubricados pela Comissão de Licitação e pelo licitante presente.

RESULTADO

SOFFNERTECNOLOGTALTDA R$ 31 .200,00 Vencedor

AD.JUDICACÃO

Ato contínuo, o licitante declinou do direito de interpor recurso. À vista disso, a
empresa SOFFNER TECNOLOGIA LTDA se comprometeu a remeter ao Pregoeiro, por via

física ou por e-mail(licitacoes(@camara-arq.sp.gov br), a versão atualizada de sua proposta,
de Forma proporcional em relação a cada item. Na sequência, o Pregoeiro adjudicou o item
deste Pregão à empresa SOFFNER TECNOLOGIA LTDA
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ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, às ll horas foi encerrada a sessão cuja ata vai

assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelo representante da empresa licitante
presente.

REPRESENTANTE DA EMPRESA

íancisco Carvalíib Soffner

SOFFNERTECNOLOGIALTDA
CNPJ 03.374.024/0001-07

PREGOEIROEAEOUIPEDEAPOIO

Caio Fellipe Barbosa Rocha
Pregoeiro
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[embro da Dqtljpe de Apoio/ 'l'

Callíi:i:áP:Ízim

Membro da EqiWpe de Apoio

$e

o de Andrade Santos e Abriu

bro da Equipe de Apoio

FatÃêno Roberto Salata

Membro transiilõíliQ da Equipe de Apoio
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