
 

 

 

 

 

1 

 

 
FUNDAÇÃO BENEFICENTE  DE  PEDREIRA – FUNBEPE 

PEDREIRA-ESTADO DE SÃO PAULO 
Rua Henriqueta Rondello Canesso, 161 –Vila Canesso – CEP 13.920-000 

Fones: (19) 3893-2046 – 3893-2171 
CNPJ 59.006.460.0001/70 – Inscrição Estadual: Isenta. 

E-MAILS: funbepe.licitacao@gmail.com, licitacao@funbepe.org.br  

 

 

 

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO Nº. 07/2018 

 

Ao décimo quinto dia do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às 09h00min, compareceu 

na sede da FUNBEPE – Fundação Beneficente de Pedreira, o Pregoeiro Flávio Almeida Martins, 

designado pela Superintendente e pelo Presidente da Fundação, para credenciamento, abertura e 

julgamento dos envelopes n° 01 – Proposta e 02 – Documentações de Habilitação, do 

mencionado pregão, que tem como objeto a contratação de empresa(s), para o fornecimento 

parcelado de água Mineral, destinada ao Departamento de Nutrição deste hospital, que será 

utilizada no preparo de alimentos específicos e hidratação de pacientes e funcionários. 

 

Compareceram seguintes as empresas e respectivos representantes: 

J. G. COLSATO - ME – Jean Gabriel Colsato 

L. A. PANASSOLO MOREIRA & CIA LTDA – ME – Carlos Alberto Moreira 

 

Os envelopes foram analisados pelo Pregoeiro e pelos representantes, e seus fechos foram 

rubricados pelo Pregoeiro. 

 

Foram abertos os envelopes de nº 01, cujas propostas foram analisadas e rubricadas pelo 

pregoeiro e por todos os representantes. 

 

Após, procedeu-se com a etapa de lances para os itens, onde a licitante J. G. COLSATO – ME 

sagrou-se vencedora nos dois itens licitados. 

 

Aberto o envelope de nº 02 da licitante J. G. COLSATO – ME, o Pregoeiro verificou que os 

documentos estavam de acordo com as disposições do item 8 do edital, estando a mesma 

HABILITADA. 

 

RESSALVAS: 

 

O Pregoeiro faz constar que, diante da atual situação de contenção de gastos pela qual esta 

Fundação vem passando, tentou negociar os valores dos itens com a licitante vencedora, onde só 

conseguiu os descontos citados na fase de negociação do Histórico do Pregão. 

 

O Pregoeiro faz constar que nenhum dos representantes manifestou sua vontade de recorrer 

quanto aos procedimentos do certame, portanto, todos decaíram do direito de recorrer. 

 

O envelope de nº 02 da licitante L. A. PANASSOLO MOREIRA & CIA LTDA – ME ficará em poder 

do Departamento de Licitações e será devolvido após a assinatura do Instrumento contratual.    

 

O Resultado do certame ainda será encaminhado à Superintendente e ao Presidente para 

Homologação. 
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Segue anexo o Histórico do Pregão. 

 

Nada mais havendo a constar, o Pregoeiro declarou encerrada a sessão, agradecendo a 

presença de todos. 

 

 

 

 

 

Flávio Almeida Martins 
PREGOEIRO 

 

 

 

 

 

 
Jean Gabriel Colsato 

J. G. COLSATO – ME 

 

 

 

 

 

Carlos Alberto Moreira 

L. A. PANASSOLO MOREIRA & CIA LTDA – ME 
 


