Prefeitura Municipal de Pedreira
PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2019
Processo Licitatório nº

83/2019

Interessado

DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA

Objeto

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, COM
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,
EQUIPAMENTOS E EPI´S NECESSÁRIOS,
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS
DOMICILIARES E DE FEIRAS PÚBLICAS
DESTE MUNICÍPIO.
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2019

Aos 06 dias do mês de agosto do ano de 2019, às 09:00, reuniu-se no prédio localizado na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 50 - Centro, na cidade de Pedreira, Estado de São Paulo:
A PREGOEIRA MARILZA CRISTINA CAPELETTO SERTORIO, nomeada pela Portaria n°
292/2019, para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços
(envelope 1) e os documentos de habilitação (envelope 2) do presente PREGÃO.
Foram apresentadas propostas de:
SIME PRAG DO BRASIL ME
A S NASCIMENTO AMBIENTAL SERV. URBANOS EIRELI - EPP
A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA
PASS TRANSPORTES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
ROCHA E SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA
M.A.L. ALBUQUERQUE SERVIÇOS DE LIMPEZA
Encerrado o prazo para apresentação dos envelopes (1) e (2), juntamente com a Declaração
de Cumprimento aos Requisitos de Habilitação e o Termo de Credenciamento, a Pregoeira
esclareceu aos presentes as normas desta modalidade de licitação, seus aspectos legais e
os procedimentos a serem desenvolvidos durante o decorrer da Sessão. Após, procedeu-se
à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços para o item.
RESSALVAS:
Embora na Lista de Presença (fls. 381/382), conste que a empresa A3 TERRAPLENAGEM
E ENGENHARIA LTDA, possui representante credenciado, não compareceu nenhum
representante na sessão pública, sendo denominado como representante ausente, conforme
anotação da Pregoeira.

A Pregoeira faz saber que, por analogia, nos ditames do artigo 48, §1º da Lei nº 8.666/93, o
valor global vencido no pregão presencial em epígrafe pela licitante ROCHA E SANTOS
EMPREENDIMENTOS LTDA, de R$ 543.425,29 encontra-se exequível, conforme cálculos
explicativos que serão descritos abaixo:
Do artigo 48. § 1º da Lei de Licitações nº 8.666/93:
“Art. 48. Serão desclassificadas:
I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação;
II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente
inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade
através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do
contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da
licitação. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente
inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores: (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do
valor orçado pela administração, ou (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
b) valor orçado pela administração. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
(...)
(...)”
DO CÁLCULO EXPLICATIVO QUE DEMONSTRA A EXEQUIBILIDADE DO PREÇO:
Preço orçado pela Administração – R$ 778.755,84;
Preço de referência para saber quais as propostas entraram no cálculo da média (50% do
preço orçado pela Administração) – R$ 389.377,92;
Valores das propostas classificadas no certame:
Sime Prag

– R$ 798.000,00;

A S Nascimento _ R$ 649.785,30;
A3 Engenharia – R$ 1.056.000,00;
Pass Ambiental – R$ 780.000,00;
Rocha e Santos – R$ 744.145,77;
M.A.L

– R$ 630.000,00.
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As propostas das empresas cujos valores sejam iguais ou superiores a 50% (cinqüenta por
cento) do valor orçado pela Administração (R$ 389.377,92) compõe a média, ou seja, todas
se enquadraram nesta hipótese.
Portanto: Média Aritmética Final – R$ 4.657.931,07 / 6 = R$ 776.321,84
Foi encontrado 70% do valor orçado pela Administração e do valor médio das propostas:
Valor orçado pela Administração

- R$ 778.755,84 * 70% = R$ 545.129,08

Valor médio das propostas
valor)

- R$ 776.321,84 * 70% = R$ 543.425,29 (Menor

Diante dos dois valores mencionados acima, considera-se para efeitos de exequibilidade as
propostas cujos valores sejam iguais ou superiores a R$ 543.425,29.
Aberto o envelope de nº 02 – Documentos de Habilitação da licitante ROCHA E SANTOS
EMPREENDIMENTOS LTDA, a Pregoeira constatou que o documento exigido na alínea
“c.1.”, do subitem 8.1.2. - Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta
Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais (inclusive as Contribuições
Sociais) e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal, possui
validade até 30/07/2019, portanto vencida. A Pregoeira resolveu por bem sanar tal
documento levando em consideração o DECRETO Nº. 3.555, DE 8 DE AGOSTO DE 2000,
onde em seu artigo 4º informa:
“Art. 4º A licitação na modalidade de pregão é juridicamente condicionada aos princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento
objetivo, bem assim aos princípios correlatos da celeridade, finalidade, razoabilidade,
proporcionalidade, competitividade, justo preço, seletividade e comparação objetiva das
propostas.
Parágrafo único. “As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação”.
Não foi possível emitir o documento de regularidade fiscal, exigido na alínea “c.1.” Certidão
Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa,
relativos a Tributos Federais (inclusive as Contribuições Sociais) e à Dívida Ativa da União,
expedida pela Secretaria da Receita Federal”, (conforme documento anexo ao
processo). Como a mesma possui o privilégio da Lei Complementar Federal nº 123/2006,
está aberto o prazo na forma do subitem 8.1.2, “f” do referido edital: “f) as microempresas e
empresas de pequeno porte, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição,
consoante dispõe o art. 43, da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. No
caso de apresentar alguma restrição, sua regularização deverá se dar no prazo de 05
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a(s)
microempresa(s) ou a(s) empresa(s) de pequeno porte for(em) declarada(s) vencedora(s),
ou seja, somente para efeito da assinatura do contrato. Fica observado que, este prazo
poderá ser prorrogado por igual período em havendo motivo devidamente justificado e
aceito pelo (a) Pregoeiro(a), nos termos do §1° do art. 43, do mesmo dispositivo legal”.
Ressalvo que os demais documentos estavam de acordo com as exigências do item 8 do
edital, onde a empresa está HABILITADA no certame.
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A Pregoeira faz constar ainda que, tentou negociar o valor do item junto as licitantes, no
menor valor possível, onde conseguiu chegar ao preço citado no anexo a esta Ata.
RECURSO ADMINISTRATIVO
A Pregoeira não adjudicou o item, pois, o senhor Marcelo Aparecido Leite de Albuquerque,
representante da pessoa jurídica M.A.L. ALBUQUERQUE SERVIÇOS DE LIMPEZA,
manifestou intenção de interpor recurso, para solicitar a abertura e demonstração dos custos
apresentados pela empresa vencedora: encargos trabalhistas, sindicais e impostos
mormente para cada cargo/função, por achar inexequível o preço ofertado, para a execução
dos serviços, dentre outras situações que explanará em momento oportuno, conforme
solicitado. O senhor Renato Miranda Gavião, representante da pessoa jurídica A S
NASCIMENTO AMBIENTAL SERV. URBANOS EIRELI – EPP, também manifestou
intenção de interpor recurso, para solicitar que a licitante vencedora apresente a Certidão
vencida e comprove a exequibilidade do preço ofertado, por meio de apresentação de
planilha de composição de custos. O representante da pessoa jurídica PASS
TRANSPORTES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, senhor Marcos Pereira da Mota da
Costa, também se manifestou no sentido de interpor recurso, pois, entende que houve uma
afronta ao edital, com referência a quantidade de equipes, no qual o edital solicita 3 equipes
e segundo cálculos efetuados pela Administração e pela Pregoeira, foi feito sobre duas
equipes, compostas por 8 coletores e 2 motoristas.
Fica aberto o prazo recursal na forma do disposto no art. 4º, XVIII da Lei Federal nº 10.52002.
A Pregoeira disponibilizou todos os documentos apresentados pelos participantes para livre
exame e rubrica, sendo que alguns representantes tiveram interesse em verificar apenas os
documentos para Habilitação.
O representante da pessoa jurídica SIME PRAG DO BRASIL ME foi embora da sessão antes
do término da redação da ata, assinando termo renunciando todo e qualquer recurso, que
consta no processo.
Os envelopes de nº 02, das licitantes SIME PRAG DO BRASIL ME; A S NASCIMENTO
AMBIENTAL SERV. URBANOS EIRELI – EPP; A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA
LTDA; PASS TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA e M.A.L.
ALBUQUERQUE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ficarão em poder do Depto. de Licitação,
Contratos e Aditivos e serão disponibilizados após a assinatura do instrumento contratual.
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pela Senhora
Pregoeira e licitantes presentes.
Anexo Histórico do Pregão.
A Senhora Pregoeira, declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos.

MARILZA CRISTINA CAPELETTO SERTORIO
PREGOEIRA
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RENATO MIRANDA GAVIÃO
A S NASCIMENTO AMBIENTAL SERV. URBANOS EIRELI - EPP

MARCOS PEREIRA DA MOTA DA COSTA
PASS TRANSPORTES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

RAQUEL RODRIGUES MELO SAMPAIO
ROCHA E SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA

MARCELO APARECIDO LEITE DE ALBUQUERQUE
M.A.L. ALBUQUERQUE SERVIÇOS DE LIMPEZA
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