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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL  

  
  
AQUISIÇÃO DE: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO 
TRATAMENTO DE ÁGUA - PREGÃO 04/2020 
  
            Às 08:19:23 horas do dia 04/02/2020, no endereço , reuniram-se a pregoeira: KAREN 
CRISTINA DE JESUS PEREIRA SILVA ALMEIDA, e a respectiva equipe de apoio, 
designados pelo ato de nomeação (Portaria: 699 de 01/11/2017), para realização da sessão 
pública de licitação, modalidade pregão nº: 004/2020, processo administrativo nº: 005/20 - que 
tem por objeto a aquisição de FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
DESTINADOS AO TRATAMENTO DE ÁGUA - PREGÃO 04/2020 para: contratação de 
empresa especializada para o fornecimento e instalação de equipamentos destinados à 
aplicação, armazenamento e dosagem de insumos vinculados ao tratamento de água. A 
Prefeitura Municipal de Jeceaba tendo como propósito assumir o tratamento de água do 
município, a referida aquisição, faz-se necessária tendo em vista a necessidade de 
preservar as características do Hidróxido de Cálcio em suspensão, garantindo assim os 
benefícios esperados com a sua utilização. 
  

CREDENCIAMENTO 
  

             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: 
  

EMPRESA 
DOCUMENTO DA 

EMPRESA 
REPRESENTANTE 

DOCUMENTO DO 
REPRESENTANTE 

ACQUANOVA 25.070.490/0001-23 
EDUARDO 
BORTOT 

676.452.406-87 - M4761441 

  
 A Pregoeira comunicou o encerramento do credenciamento. 
  
            Em seguida recebeu a Declaração do Licitante de que atende plenamente os requisitos 
de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a  Proposta e os 
Documentos de Habilitação, respectivamente. 
             Passou-se então a fase de abertura e análise das propostas de preço dos Licitantes 
participantes do certame, sendo  numeradas  e  rubricadas  pelo  Pregoeiro, 
que  efetuou   a  leitura, em  voz  alta, dos  preços  apresentados,  conforme  segue: 
  
PROPOSTA 

  
 Item: 1-COMPOSIÇÃO DO SISTEMA COM CONTAINER  

Fornecedor Marca Valor das Propostas % Data/Hora Situação 
ACQUANOVA 

 
R$ 20.100,00 100,00 04/02/2020 - 08:19:29 Selecionado 

 
FASE DE LANCES 

  
            Em seguida a Pregoeira convidou individualmente os autores das propostas 
selecionadas que ficaram dentro da margem de 10% (dez por cento) da menor proposta a 
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais 
em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma: 
  
Item: 1 - COMPOSIÇÃO DO SISTEMA COM CONTAINER  

 Rodada nº:1 
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Fornecedor Valor % Data/Hora 
 

ACQUANOVA R$ 18.300,00 100,00 
04/02/2020 - 

08:19:39  

  
CLASSIFICAÇÃO 

   
            Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem 
decrescente de valor, na seguinte conformidade: 
  
Item: 1 - COMPOSIÇÃO DO SISTEMA COM CONTAINER  

Fornecedor Valor Classificação 
ACQUANOVA R$ 20.100,00 1º - Lugar 

  

NEGOCIAÇÃO 

                   Negociada a redução do preço da menor oferta, a Pregoeira considerou que o preço obtido, 
abaixo especificado, é ACEITÁVEL por ser compatível com os preços praticados pelo mercado, conforme 
apurado no processo de licitação ou INACEITÁVEL (justificar). 
  

HABILITAÇÃO 
  
Aberto o 2º Envelope do Licitante que apresentou 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 pela 
Pregoeira e pelos membros da Equipe de Apoio e colocados à disposição dos Licitantes para exame e 
rubrica.  
  

RESULTADO 
  

 À vista da habilitação, foi declarado: 
  

Produto Fornecedor Marca 
Valor 

Vencedor 
Situação 

1 - COMPOSIÇÃO DO SISTEMA COM 
CONTAINER 

***** ***** ***** 
 

    
OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA 

  
Durante a fase da abertura da proposta, verificou que a empresa ACQUANOVA, 

apresentou seu valor acima da média cotada pela administração, sendo a mesma convida a 
reformular seu valor de acordo com o valor médio apresentado em edital, a qual foi reformulada 
junto ao sistema. 

Durante a fase de habilitação, verificou que os documentos da empresa ACQUANOVA, 
não apresentou o documento exigido no item 8.1, alínea III, letra “b” do edital, abrindo assim o 
prazo para apresentação do mesmo de acordo com o art. 48 § 3º  da Lei 8.666/93. 

Não houve interposição de recurso, uma vez que só estava presente um licitante na 

sessão.  

 
ENCERRAMENTO 

   
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira, 
pelos membros da Equipe de Apoio e representantes dos licitantes relacionados. 
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Assinam: 
REPRESENTANTE(S) DA(S) EMPRESA(S) 

 
PREGOEIRA E A EQUIPE DE APOIO 

 
__________________________________ 
EDUARDO BORTOT 
CPF:676.452.406-87 
RG:M4761441 
Empresa: ACQUANOVA 
  

  

  

______________________________________ 
KAREN CRISTINA DE JESUS PEREIRA 
SILVA ALMEIDA 
CPF:104.998.456-09 
Pregoeira 
  
______________________________________ 
WELLINGTON VICENTE MENDONÇA 
CPF:097.802.576-83 
Equipe 
  
 

 


