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 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP 

 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

 

 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

Pregão Nº : 010/2018 

 

Processo : 39354-18 

 

Objeto : Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de forro filtrante, destinado ao Hospital 

de Clínicas -  HC/UNICAMP. 

 

PREÂMBULO 

 

No dia 15 de Maio de 2018, às 9h30min, reuniram-se no Auditório do prédio da FUNCAMP, sito na Av. Érico 

Veríssimo, nº 1.251, Campus Unicamp, Distrito de Barão Geraldo, Campinas/SP, o Pregoeiro, Senhor LUCAS 

ABREU, e a Equipe de Apoio, Senhores MILTON HIDEO HOSHINO, RENATO DONIZETE DAL´BÓ, designados à 

fl. 31 dos autos do Processo nº 39354-18, para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe. 

 

Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação 

da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante. 

 

 

CREDENCIAMENTO 

 

REPRESENTANTES EMPRESAS 

 

EMPRESAS CREDENCIADAS 

 

ARTUR RENO MARTINS JUNIOR               REINTECH IND. EQUIP. E PROD. P/ CON 

--------------------------------------------------------------------------------  

 

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento às 9h45min 

 

Em seguida  recebeu a(s) Declaração(ões) do(s) Licitante(s) de que atende(m) plenamente os requisitos de Habilitação 

estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a  Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente. 

 

 

REGISTRO DO PREGÃO 

 

Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de 

Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade  do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com 

aqueles definidos no Edital, tendo desclassificado as propostas desconformes e selecionados  entre os Autores das 

demais, os Licitantes que participarão da Fase de Lances em razão dos preços propostos, seguindo os parâmetros do 

edital 010/2018 e do Regulamento de Aquisições e Contratações - RAC da FUNCAMP, disponível em sua página na 

internet (http://www.funcamp.unicamp.br/Site/:"REGULAMENTOS") e no endereço mencionado no preâmbulo desta 

Ata.  
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Em seguida o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma 

sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A seqüência de 

ofertas de lances ocorreu da seguinte forma: 

 

Item: 001.00    Encerrado 

  Fase : Propostas 

       REINTECH IND. EQUIP. E PROD.    205.000,0000      0,00%  10:20:26  Selecionada 

  Fase : Negociação 

       REINTECH IND. EQUIP. E PROD.    195.000,0000      0,00%  10:23:54    

       REINTECH IND. EQUIP. E PROD.    193.500,0000      0,00%  10:25:59    

       REINTECH IND. EQUIP. E PROD.    193.000,0000      0,00%  10:33:21    

       REINTECH IND. EQUIP. E PROD.    193.000,0000      0,00%  10:37:25  Vencedor 

 

 

 

CLASSIFICAÇÃO 

 

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor, assegurada as 

licitantes microempresas e empresa de pequeno porte o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de 

classificação, na seguinte conformidade. 

 

 

      EMPRESA                                          VALOR   CLASSIFICAÇÃO 

Item: 001.00    Encerrado 

      REINTECH IND. EQUIP. E PROD. P/ CONTR     205.000,0000     1º Lugar 

      ==> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência. 

 

 

NEGOCIAÇÃO 

 

Negociada a redução do preço da menor oferta, o Pregoeiro considerou que o preço obtido, abaixo especificado, é 

ACEITÁVEL por ser compatível com os preços praticados pelo mercado, conforme apurado no processo de licitação. 

 

 

 

                                                         MENOR        VALOR  

 ITEM   EMPRESA                                     PREÇO       NEGOCIADO    SITUAÇÃO 

 

001.00  REINTECH IND. EQUIP. E PROD. P  205.000,0000  193.000,0000    Vencedor 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

HABILITAÇÃO 

 

Aberto o 2º Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi 

verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital.  

 

Os documentos de habilitação examinados e as propostas dos credenciados foram rubricados pelo Pregoeiro e pelos 

membros da Equipe de Apoio e colocados à disposição dos Licitantes para exame e rubrica. 
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RESULTADO 

À vista da habilitação, foi declarado:  

 

001.00  REINTECH IND. EQUIP. E PROD. P/ CON     193.000,0000  Vencedor 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ADJUDICAÇÃO 

 

Ato contínuo, como não há de se falar em interposição de recurso, o Pregoeiro considerou a proposta final da empresa 

vencedora, porém encaminhou para análise de aceitabilidade de valor pela Diretoria do Hospital. 

 

ENCERRAMENTO 

 

Todos os envelopes foram abertos na sessão. 

 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de 

Apoio e representantes dos licitantes relacionados. 

 

 

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA 

 

Nenhuma ocorrência no pregão. 

 

 

 

  

  

 

 


