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Pregão nº 16/2021 (Eletrônico) 

PREGÃO Nº 16/2021 (ELETRONICO) 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002764/2021 

 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, SACOS DE LIXO E 
AFINS PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DO SAAE DE AMPARO/SP, PELO PERIODO 
ESTIMADO DE  06 (SEIS) MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS. 
 

ATA DE REUNIÃO DE ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO LICITATÓRIA E AMOSTRAS 
 

Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano corrente de dois mil e vinte e um às 09h30m, 
reuniram-se na sala de reuniões da Autarquia, o Pregoeiro e os membros da equipe de apoio 
designados para o processo em tela, para fins de deliberar detida analise quanto à 
DOCUMENTAÇÃO LICITATÓRIA INTEGRAL e AMOSTRAS entregues tempestivamente pela 
empresa: ANA VALÉRIA TONELOTTO – EPP. 

MANIFESTAÇÃO QUANTO A DOCUMENTAÇÃO LICITATÓRIA 

Após análise de toda a documentação licitatória a empresa licitante encontra-se em situação 
REGULAR, portanto HABILITADA a prosseguir no presente certame, destacando que o SAAE 
AMPARO verificará periodicamente onde couber, nos termos do Edital, a MANUTENÇÃO DAS 
CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA, para fins da boa execução da(s) futura(s) ata 
de registro de preço(s) a ser(em) firmada(s), sob pena de aplicabilidade das penalidades 
previstas em lei. 
 

 

MANIFESTAÇÃO QUANTO ANALISE DAS AMOSTRAS 

Após análise das amostras apresentadas ao SAAE AMPARO, pautando-se pelos parâmetros 
estabelecidos em edital, temos a constar resumidamente que as mesmas foram APROVADAS, 
com exceção do item 08, conforme relatório completo de análise das amostras acostado a este 
documento. Desta feita, o pregoeiro, efetuará, no que couber, em especial ao item reprovado, os 
procedimentos constantes do item 8.11.2.1 alínea “c” do Edital, devidamente precedida de 
notificação à(s) licitante(s) remanescente(s), bem como veiculação do ato em imprensa oficial. 
 

 
Em ato continuo, e conforme o ITEM 13.4 DO EDITAL, disponibilizar-se-á em sua INTEGRA a 
DOCUMENTAÇÃO LICITATÓRIA bem como RELATÓRIO DE ANALISE DAS AMOSTRAS, da 
empresa vencedora supracitada (vide sitio eletrônico da Autarquia www.saaeamparo.sp.gov.br e 
portal de licitações http://pregaoeletronico.cebi.com.br) para vistas aos interessados, abrindo-se o 
prazo recursal de 3 (três) dias uteis para interposição de  recurso/razões nos termos da lei Federal 
nº 8.666/93 em face das decisões emitidas por este documento, com a respectiva publicação deste 
na Imprensa oficial do Estado de SP e/ou no Jornal Oficial do Município de Amparo/SP iniciando-
se o prazo em 23/09/2021 e encerrando-se em 27/09/2021. 
 

Sem mais,                                                                                        Amparo, 22 de setembro de 2021. 

assinado no original 
 
         TAUAN TEDESCHI BUZO                                                      JOSE IVO VILAS BOAS                                             
                       Pregoeiro                                                                            Equipe de Apoio  

 

            RENATA DE MORAES                                                          JULIO CESAR BALBINO                                             
                  Equipe de Apoio                                                                       Equipe de Apoio 
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