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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

DEPENDÊNCIA: FATEC - FATEC - (RS)

LICITAÇÃO: (Ano: 2012/ FATEC / Nº Processo: 012012)

 

  Às 09:17:56 horas do dia 10/04/2012 no endereço RUA Q PREDIO 66 CAMPUS UFSM,

bairro CAMOBI, da cidade de SANTA MARIA - RS, reuniram-se o Pregoeiro da Disputa

Sr(a). GEISON ROSO BERLEZI , e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão n° 012012 -

2012/012012 que tem por objeto PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, de

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO pelo

período de 12 meses, a partir da data de homologação da presente licitação..

 

  Abertas as propostas, foram os seguintes os preços apresentados:

 

 Lote (1) - Água mineral sem gás, embalada em garrafões de policarbonato transparente c/

20 litros

Data-Hora Fornecedor Valor

09/04/2012 18:05:06:619 COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA  R$ 48.500,00

09/04/2012 23:45:54:611 O A POMPEO LICITACOES  R$ 100.000,00

 Lote (2) - Água mineral sem gás, garrafa plástica de 500ml, sendo o local de entrega nos

prédios do campus da UFSM e em diversos locais na cidade de Santa Maria.

Data-Hora Fornecedor Valor

09/04/2012 18:05:06:619 COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA  R$ 6.000,00

09/04/2012 23:45:54:611 O A POMPEO LICITACOES  R$ 10.000,00

 Lote (3) - Água mineral com gás, garrafa plástica de 500ml, sendo o local de entrega nos

prédios do campus da ufsm e em diversos locais na cidade de Santa Maria.

Data-Hora Fornecedor Valor

09/04/2012 18:05:06:619 COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA  R$ 7.000,00

09/04/2012 23:45:54:611 O A POMPEO LICITACOES  R$ 10.000,00

 Lote (4) - Bombonas / garrafões de policarbonato transparente c/ 20 litros para

armazenamento de água mineral
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Data-Hora Fornecedor Valor

09/04/2012 18:05:06:619 COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA  R$ 19.700,00

09/04/2012 17:53:26:410
POLICARBON BRASIL INDUSTRIA DE FILTROS E

BEBEDOURO
 R$ 50.000,00

09/04/2012 23:45:54:611 O A POMPEO LICITACOES  R$ 50.000,00

Após a etapa de lances, COM DISPUTA EM SESSÃO PUBLICA, foram os seguintes os

menores preços apresentados :

 

 Lote (1) - Água mineral sem gás, embalada em garrafões de policarbonato transparente c/

20 litros

Data-Hora Fornecedor Lance

10/04/2012 09:22:55:873 COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA  R$ 39.900,00

10/04/2012 09:22:24:545 O A POMPEO LICITACOES  R$ 40.000,00

 Lote (2) - Água mineral sem gás, garrafa plástica de 500ml, sendo o local de entrega nos

prédios do campus da UFSM e em diversos locais na cidade de Santa Maria.

Data-Hora Fornecedor Lance

10/04/2012 09:33:39:765 COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA  R$ 4.950,00

10/04/2012 09:32:58:239 O A POMPEO LICITACOES  R$ 5.000,00

 Lote (3) - Água mineral com gás, garrafa plástica de 500ml, sendo o local de entrega nos

prédios do campus da ufsm e em diversos locais na cidade de Santa Maria.

Data-Hora Fornecedor Lance

10/04/2012 09:59:42:505 COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA  R$ 5.980,00

10/04/2012 09:58:00:054 O A POMPEO LICITACOES  R$ 6.000,00

 Lote (4) - Bombonas / garrafões de policarbonato transparente c/ 20 litros para

armazenamento de água mineral

Data-Hora Fornecedor Lance

10/04/2012 10:29:54:062 COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA  R$ 11.999,00

10/04/2012 10:29:19:308 O A POMPEO LICITACOES  R$ 12.000,00
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10/04/2012 10:15:26:695
POLICARBON BRASIL INDUSTRIA DE FILTROS E

BEBEDOURO
 R$ 25.000,00

  Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor

preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da Disputa

e a equipe de apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem

como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o

valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

  No dia 12/04/2012, às 13:41:52 horas, no lote (1) - Água mineral sem gás, embalada em

garrafões de policarbonato transparente c/ 20 litros - pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE

LTDA com o valor R$ 39.900,00.

 

  No dia 10/04/2012, às 09:27:16 horas, no lote (1) - Água mineral sem gás, embalada em

garrafões de policarbonato transparente c/ 20 litros -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 12/04/2012, às 13:36:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 12/04/2012, às 13:36:21 horas, no lote (1) - Água mineral sem gás, embalada em

garrafões de policarbonato transparente c/ 20 litros -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. No dia 12/04/2012, às 13:41:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 12/04/2012, às 13:41:52 horas, no lote (1) - Água mineral sem gás, embalada em

garrafões de policarbonato transparente c/ 20 litros -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado.

 

  No dia 12/04/2012, às 13:42:02 horas, no lote (2) - Água mineral sem gás, garrafa plástica

de 500ml, sendo o local de entrega nos prédios do campus da UFSM e em diversos locais

na cidade de Santa Maria. - pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação à empresa COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA com o valor R$ 4.950,00.

 

  No dia 10/04/2012, às 09:57:30 horas, no lote (2) - Água mineral sem gás, garrafa plástica

de 500ml, sendo o local de entrega nos prédios do campus da UFSM e em diversos locais

na cidade de Santa Maria. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

12/04/2012, às 13:36:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 12/04/2012, às 13:36:30 horas, no lote (2) - Água mineral sem gás, garrafa plástica

de 500ml, sendo o local de entrega nos prédios do campus da UFSM e em diversos locais

na cidade de Santa Maria. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia
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12/04/2012, às 13:42:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 12/04/2012, às 13:42:02 horas, no lote (2) - Água mineral sem gás, garrafa plástica

de 500ml, sendo o local de entrega nos prédios do campus da UFSM e em diversos locais

na cidade de Santa Maria. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

  No dia 12/04/2012, às 13:42:10 horas, no lote (3) - Água mineral com gás, garrafa plástica

de 500ml, sendo o local de entrega nos prédios do campus da ufsm e em diversos locais na

cidade de Santa Maria. - pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação à empresa COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA com o valor R$ 5.890,00.

 

  No dia 10/04/2012, às 10:13:36 horas, no lote (3) - Água mineral com gás, garrafa plástica

de 500ml, sendo o local de entrega nos prédios do campus da ufsm e em diversos locais na

cidade de Santa Maria. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

12/04/2012, às 13:36:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 12/04/2012, às 13:36:38 horas, no lote (3) - Água mineral com gás, garrafa plástica

de 500ml, sendo o local de entrega nos prédios do campus da ufsm e em diversos locais na

cidade de Santa Maria. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia

12/04/2012, às 13:39:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 12/04/2012, às 13:39:03 horas, no lote (3) - Água mineral com gás, garrafa plástica

de 500ml, sendo o local de entrega nos prédios do campus da ufsm e em diversos locais na

cidade de Santa Maria. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Valor digitado erroneamente.. No dia 12/04/2012, às 13:39:30

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 12/04/2012, às 13:39:30 horas, no lote (3) - Água mineral com gás, garrafa plástica

de 500ml, sendo o local de entrega nos prédios do campus da ufsm e em diversos locais na

cidade de Santa Maria. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Declaro o vencedor.. No dia 12/04/2012, às 13:42:10 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 12/04/2012, às 13:42:10 horas, no lote (3) - Água mineral com gás, garrafa plástica

de 500ml, sendo o local de entrega nos prédios do campus da ufsm e em diversos locais na

cidade de Santa Maria. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.
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  No dia 12/04/2012, às 13:42:19 horas, no lote (4) - Bombonas / garrafões de policarbonato

transparente c/ 20 litros para armazenamento de água mineral - pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa COMERCIO DE BEBIDAS

ITARARE LTDA com o valor R$ 11.990,00.

 

  No dia 10/04/2012, às 10:44:10 horas, no lote (4) - Bombonas / garrafões de policarbonato

transparente c/ 20 litros para armazenamento de água mineral -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 12/04/2012, às 13:37:59 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

  No dia 12/04/2012, às 13:37:59 horas, no lote (4) - Bombonas / garrafões de policarbonato

transparente c/ 20 litros para armazenamento de água mineral -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. No dia 12/04/2012, às 13:42:19 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

  No dia 12/04/2012, às 13:42:19 horas, no lote (4) - Bombonas / garrafões de policarbonato

transparente c/ 20 litros para armazenamento de água mineral -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado.

 

  Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da Disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

 

GEISON ROSO BERLEZI

Pregoeiro da Disputa

 

 

LIDIANE DANIELA TOSO

Autoridade Competente

 

 

VANISE CRISTINA STEFANELLO RIGHI

Membro Equipe Apoio

 

 

Proponentes:
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COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA

POLICARBON BRASIL INDUSTRIA DE FILTROS E BEBEDOURO

O A POMPEO LICITACOES


