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ATA DA SESSÃO DE ABERTURA Nº 01 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023 

PROCESSO DE COMPRAS Nº 2455/2022 

Ata de abertura da sessão do pregão presencial nº 01/2023, que tem como objeto a contra-

tação de empresa para serviço de manutenção preventiva e corretiva em poços tubulares 

profundos, em diversos bairros do Município, incluindo os materiais, ferramentas e mão de 

obra necessários. Aos 19 de janeiro de 2023, às 09h45min, na Av. Orozimbo Maia, 1054, 

Vila Sônia, nesta cidade de Valinhos, na sala de reuniões, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de 

Apoio. 
 

Credenciamento: 

Depois da análise dos documentos necessários para o credenciamento, foram credenciados 

os licitantes abaixo, conforme segue: 

Empresas: Representante: Cédula de 

Identidade: 

1.  Artesiana Motores e Bombas Ltda. Daniel Luís Daleffe  

2.  Cunha & Cunha Eventos e Negócios Ltda. sem representante na sessão 

Após o credenciamento, o envelope nº 01 – Proposta de preços, e o envelope nº 02 

– Documentação, que se encontravam devidamente lacrados, foram rubricados por 

todos os presentes. Não havendo nenhuma observação a ser feita por parte dos represen-

tantes das empresas em epígrafe, nem pelo pregoeiro e equipe de apoio, foi iniciada a 

segunda fase do pregão. Presente o Diretor do Departamento de Operação, que irá conferir 

os atestados de capacidade técnica. 

 

O pregoeiro e equipe de apoio procedeu à abertura dos envelopes contendo as propostas 

de preços, verificando o atendimento às especificações do Edital para classificá-las conforme 

segue: 

Classificação: 

Lote único 

Empresas: Valor Inicial: 

Cunha & Cunha Eventos e Negócios Ltda. R$ 470.918,00 

Artesiana Motores e Bombas Ltda. R$ 482.340,00 

 

Rodada de Negociação: 

Lote único 

Empresas: Lances: 

Artesiana Motores e Bombas Ltda. R$ 450.000,00 

Cunha & Cunha Eventos e Negócios Ltda. DECLINOU 
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Ato contínuo, o pregoeiro tentou negociar a redução de valores com a empresa Artesiana 

Motores e Bombas Ltda., que baixou o valor para R$ 445.000,00 (quatrocentos e quarenta e 

cinco mil reais). 

 

Desta forma, após abertura e análise do envelope nº 02, foi habilitada e declarada vencedora 

do Lote único: 

EMPRESA CNPJ 

Artesiana Motores e Bombas Ltda. 44.623.049/0001-76 

Uma vez declarada vencedora do Lote único, e considerando que não houve manifestação 

de interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa Artesiana Motores e Bombas 

Ltda.. 

 

A licitante vencedora deverá apresentar a proposta atualizada no prazo de até 03 (três) dias 

úteis, contados da presente data. 

 

 

 

 Luiz Henrique Andretto Patrícia Dangl Tabet 

 Pregoeiro Equipe de Apoio 

 

 

Pelo Departamento de Operação: 

 

 

 

 Rodrigo Basso 

 Diretor do Departamento de Operação 

 

 

EMPRESA PARTICIPANTE: 

 

 

 

 

ARTESIANA MOTORES E BOMBAS LTDA. 

Daniel Luís Daleffe 

 


