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Poder Executivo
AA-Secretaria Municipal de Fazenda
ATA DE SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020

Processo nº. 04-000.028/20-05
Objeto: Aquisição de água mineral natural, sem gás, garrafão com 20 litros, incluindo o empréstimo, em regime de comodato,
de garrafões/vasilhames e suportes com bebedouros.
A Pregoeira designada pelo ato de nomeação, no uso de suas atribuições legais, julgou:

LOTE 01 - ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS E SUPORTE COM BEBEDOURO.

No dia 10/02/2020, após a abertura das propostas eletrônicas a pregoeira desclassificou a proposta eletrônica da empresa
Camila Costa Vieira 10881024686 por não atendimento ao subitem 9.7.2 do edital: É vedada a identificação do licitante em
qualquer campo ou anexo quando do preenchimento da proposta eletrônica, sob pena de desclassificação imediata.

No dia 10/02/2020, a empresa Fontus Distribuidora de Águas Minerais Ltda., 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global de R$ 11,00 (onze reais).
No dia 10/02/2020, a empresa Fontus Distribuidora de Águas Minerais Ltda. solicitou a desclassificação no chat de
mensagens sob a seguinte alegação: “Solicito a desclassificação de nossa proposta, pois houve erro quanto da digitação do
preço global.”.
No dia 10/02/2020, a empresa Distribuidora de Águas Minerais BH Ltda. - EPP, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global de R$ 42.240,00 (quarenta e dois mil duzentos e quarenta reais).
No dia 10/02/2020, após tentativa de negociação, a empresa Distribuidora de Águas Minerais BH Ltda. - EPP não reduziu o
valor ofertado e foi desclassificada por ofertar valor global acima da pesquisa de preços que baliza o certame.
Não restando mais propostas, o lote foi declarado fracassado.

Publicada a decisão nesta sessão e nada mais havendo a tratar, a pregoeira da disputa declarou encerrados os
trabalhos.

Katiuscia Pereira Carvalho da Silva
Pregoeira

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020

Processo nº. 04-000.028/20-05
Objeto: Aquisição de água mineral natural, sem gás, garrafão com 20 litros, incluindo o empréstimo, em regime de comodato,
de garrafões/vasilhames e suportes com bebedouros.
O Secretário Municipal Adjunto de Fazenda, no uso de suas atribuições legais homologa a licitação relativa ao objeto
supra referido, que restou FRACASSADA, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.
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João Antônio Fleury Teixeira
Secretário Municipal Adjunto de Fazenda
Subsecretaria de Administração e Logística
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