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Às 08h00 do dia 16 de março de 2021, reuniram-se a Pregoeira Municipal deste Órgão, DAYANE
SERAFINI SANTANA e Equipe de Apoio, GIULIANA ARPINI TOREZANI e VINÍCIUS DA SILVA
NETTO, designados pela Portaria nº 001/2021, para, em atendimento às disposições contidas na Lei
nº 10.520/02, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, com as alterações da Lei nº 8.883/94, realizar
os procedimentos referentes ao Pregão Presencial nº 008/2021, Processo nº 098980/2020, com o
tipo de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO) cujo objeto é formalização de ata de
registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para limpeza e manutenção de
piscinas, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
No horário designado para a abertura da sessão, se fizeram presentes as empresas BIDDEN
COMERCIAL LTDA e VENAGRO SGP LTDA, com a entrega dos documentos de credenciamento,
que foram rubricados por todos os presentes.
Após o Credenciamento regular das interessadas e a conferência das declarações, foram recebidos
os envelopes "Proposta de Preços" e "Habilitação" das empresas credenciadas. Seguidamente, foram
abertos os envelopes "Proposta de Preços" e as propostas conferidas de acordo com as exigências
do edital e rubricadas pela Pregoeira e pelas interessadas.
Ato contínuo, a proposta da empresa VENAGRO SGP LTDA apresentava erro no cálculo dos lotes 6
e 7, que foram corrigidos por esta pregoeira, e deverão respeitar a quantidade conforme exigência do
instrumento convocatório.
Passando-se à fase de lances por lote, o histórico revelou o seguinte:
Lote 1 Rodada 1: BIDDEN COMERCIAL LTDA lance R$ 20.000,00 (vinte mil reais), VENAGRO SGP
LTDA lance R$ 19.900,00 (dezenove mil novecentos reais).
Lote 1 Rodada 2: BIDDEN COMERCIAL LTDA lance R$ 19.800,00 (dezenove mil oitocentos reais) e
não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.
Lote 2 Rodada 1: BIDDEN COMERCIAL LTDA lance R$ 3.960,00 (três mil novecentos e sessenta
reais), VENAGRO SGP LTDA lance R$ 3.930,00 (três mil novecentos e trinta reais).
Lote 2 Rodada 2: BIDDEN COMERCIAL LTDA lance R$ 3.900,00 (três mil novecentos reais) e não
havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.
Lote 3 Rodada 1: BIDDEN COMERCIAL LTDA lance R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).
Lote 3 Rodada 2: BIDDEN COMERCIAL LTDA lance R$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais) e não
havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.
Lote 4 Rodada 1: BIDDEN COMERCIAL LTDA lance R$ 730,00 (setecentos e trinta reais) e não
havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.
Lote 5 Rodada 1: VENAGRO SGP LTDA lance R$ 79,38 (setenta e nove reais e trinta e oito centavos)
e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.
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Lote 6 Rodada 1: BIDDEN COMERCIAL LTDA lance R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) e não
havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.
Lote 7 Rodada 1: BIDDEN COMERCIAL LTDA lance R$ 114,60 (cento e quatorze reais e sessenta
centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.
Lote 8 Rodada 1: BIDDEN COMERCIAL LTDA lance R$ 2.184,00 (dois mil cento e oitenta e quatro
reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.
Lote 9: FRACASSADO.
Lote 10 Rodada 1: VENAGRO SGP LTDA lance R$ 1.112,00 (um mil cento e doze reais).
As empresas vencedoras da fase de Lances foram BIDDEN COMERCIAL LTDA nos lotes 1, 2, 3, 4,
6, 7 e 8 no valor total de R$ 27.434,60 e VENAGRO SGP LTDA nos lotes 5 e 10 no valor total de R$
1.191,38
Finalizada a fase de lances, foi constatado que os preços ofertados pelas licitantes vencedoras são
aceitáveis por estarem de acordo com os preços praticados no mercado, com base na pesquisa de
preços constante no processo.
Em seguida procedeu-se à abertura dos envelopes "Habilitação" das empresas vencedoras da Fase
de Lances, sendo os documentos analisados e rubricados por todos os presentes. Estando a
documentação de acordo com o exigido no edital, a Pregoeira julgou habilitadas as empresas
BIDDEN COMERCIAL LTDA e VENAGRO SGP LTDA.
Finalizada todas as fases deste procedimento licitatório, sem oposição de recursos, a Pregoeira
declarou vencedoras do certame, as empresas BIDDEN COMERCIAL LTDA e VENAGRO SGP
LTDA.
As empresas vencedoras da fase de lances ficarão OBRIGADAS a apresentar amostra para os lotes
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08.
As amostras dos produtos deverão ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias úteis (até o dia
23/03/2021), após o encerramento da sessão, no Almoxarifado Central do Município de Colatina,
situada na Avenida Champagnat, s/n, Bairro Marista, Colatina-ES, de segunda a sexta-feira, das 08h
às 15h.
As embalagens das amostras deverão ser originais do produto, devidamente lacradas e estarem em
perfeito estado de conservação e identificação, sob pena de desclassificação.
Não será avaliada amostra que não esteja em sua embalagem original ou se a mesma estiver violada.
A empresa vencedora que não apresentar amostra ou apresentá-la em desacordo com as exigências
deste edital, inclusive quanto a marca cotada, será desclassificada, sob pena de incorrer nas
sanções previstas na legislação.
Na hipótese de amostra reprovada, a proposta de preços da empresa será desclassificada, somente
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quanto aos itens em questão e será convocada a autora da segunda melhor proposta para apresentar
sua amostra, na ordem crescente de preço e assim sucessivamente.
Nada mais tendo a registrar, foi dada por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente Ata, que,
após lida e achada conforme, foi por todos assinada.
________________________________________
DAYANE SERAFINI SANTANA
Pregoeira Municipal

________________________________________
GIUILIANA ARPINI TOREZANI
Equipe de Apoio

________________________________________
VINÍCIUS DA SILVA NETTO
Equipe de Apoio
Licitantes:
________________________________________
BIDDEN COMERCIAL LTDA
________________________________________
VENAGRO SGP LTDA
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