“ATA DE DELIBERAÇÃO”

PROCESSO N.º 25/2013
PREGÃO 01/2013

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Janeiro do ano de dois mil
e treze (2013), às 09H00 (nove horas), na sala da Superintendência do Serviço Autônomo de Água e Esgoto
de Barretos, localizada na Rua 30, n.º 220, reuniram-se os Senhores Silvio de Brito Ávila (Superintendente),
Lucieny C. Pires Losano (Pregoeira), Leone Wilman Filho (Diretor Técnico) e Sebastião Ribeiro Filho (Diretor
Financeiro), Rogério Augusto Gonçalves (Assessor Jurídico) para análise quanto ao desmembramento dos
lotes referente ao Pregão Presencial nº 01/2013 cujo objeto é aquisição de tubos e conexões para
estoque do almoxarifado, processo este que foi motivo de impugnação de duas empresas Sanemarck
Comércio de Materiais Hidráulicos Ltda e Mexichem Brasil Industria de Transformação Plástica Ltda.
Após a análise do termo de referência ficou decidido fazer uma adequação dos lotes, conforme planilha em
anexo apresentada pela Pregoeira, mas não seria possível o desmembramento do Lote 05 para os itens 01
a 16, Lote 06 para os itens 01 a 12 e Lote 12 para os itens 01 a 11 e assim como do Lote 13 para o item 01,
conforme impugnação da empresa. Ressalta a Comissão que o desmembramento contemplou no mesmo lote
os materiais com a mesma Norma Técnica, garantindo o principio constitucional. A Comissão manifestou
quanto a resposta elaborada pela Pregoeira fls 144 a 147 do processo 25/2013, acatando a decisão do
assessor jurídico no sentido de enviar a mesma

para a empresa Braga Materiais –EPP por “AR” como

também publicar no site www.saaeb.com.br, o despacho resumido da decisão.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, que depois de lida e
achada conforme foi assinada pelos presentes.
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