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ATA DA SESSÃO INTERNA DE  JULGAMENTO DA  HABILITAÇÃO/ADJUDICAÇÃO DO  
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS 026/2021-PROCESSO Nº 050/2021-P.M.L.P. 

 
   Às 14:00 ( catorze horas) do dia  26 (vinte e seis) de Novembro de 2.021 (dois mil e vinte e 
um), na Sala de Licitações do Prédio da Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista-SP, sita. à 
Praça Armando de Salles Oliveira, nº 200, reuniram-se a Pregoeira - Cláudia Tereza Pessin e 
Membros da Equipe de Apoio: Silvana Soares de Camargo e Bruna de Camargo Lopes, 
designados através da Portaria nº013/2021 datada de 04 de Janeiro de 2.021, foi instalada 
a sessão de  julgamento  da licitação em epígrafe, que tem por objetivo: Contratação de 
empresa para a execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva de pequenos 
reparos nos prédios  e unidades escolares da Rede Municipal de Ensino do Município de 
Laranjal Paulista/SP, juntamente com seus distritos e sua sede, incluindo todos os materiais e 
mão de obra e serviços afins e correlatos, conforme especificações constantes do Anexo I- 
Termo de Referência, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e seus anexos, que fazem 
partes integrantes do Edital Pregão Presencial Registro de Preços nº 026/2021, devidamente 
autorizada pelo Prefeito Municipal. A Srª Pregoeira, deu início a sessão,  com vistas a proceder o 
julgamento da documentação de habilitação, bem como também da proposta readequada de 
preços da empresa WAG Sistema Construtivo Ltda.EPP, classificada em primeiro lugar em 
sessão realizada no dia 26 de Outubro de 2.021. A Pregoeira encaminhou a documentação para 
análise pela Procuradoria Jurídica do Município de Laranjal Paulista, como também encaminhou 
a proposta readequada de preços para a análise técnica pela Secretaria de Planejamento e 
Desenvolvimento Urbano. Da análise da documentação, pela  Pregoeira, Membros da Equipe e 
Procuradoria Jurídica, foi verificado que a empresa WAG Sistema Construtivo Ltda.EPP, cumpriu 
com os requisitos do Edital, com relação a documentação e proposta readequada de preços, 
conforme Ofício nº 204/2021 da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. Diante 
do exposto, esta Pregoeira e Membros da Equipe, decidiram HABILITAR e ADJUDICAR a 
empresa WAG Sistema Construtivo Ltda.EPP, sendo considerada vencedora do certame, pelo 
critério de menor preço global, no valor de R$ 1.990.000,00 ( um milhão, novecentos e noventa 
mil reais). Franqueada a palavra e não havendo quem dela fizesse uso, e nada mais havendo, a 
Srª Pregoeira, informou que este certame licitatório será encaminhado à autoridade superior para 
sua apreciação e HOMOLOGAÇÃO e encerrou a sessão e determinou a lavratura desta ata, que 
após lida e achada conforme, foi assinada pela Pregoeira e pelos Membros da Equipe de Apoio. 

 
 

Cláudia Tereza Pessin 
Pregoeira 

 
 

Equipe de Apoio: 
 
 

Silvana Soares de Camargo 
Membro 

 
  

Bruna de Camargo Lopes 
Membro 
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