Prefeitura Municipal de Pedreira
PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2019
Processo Licitatório nº

74/2019

Interessado

DEPTO DE COMPRAS E CONTROLE
PATRIMONIO
DIVISAO DE CRECHES
DIVISAO DE EDUCACAO PRE-ESCOLAR
DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Objeto

CONTRATAÇÃO(ÕES) DE PESSOA(S)
JURÍDICA(S) PARA O FORNECIMENTO
PARCELADO
DE
TONERS
E
CARTUCHOS DE TINTAS - NOVOS,
ORIGINAIS
OU
SIMILARES/COMPATÍVEIS,
DOS
FABRICANTES
DAS
IMPRESSORAS/COPIADORAS OU NÃO,
OS QUAIS SERÃO DESTINADOS PARA
USO EM DIVERSOS SETORES DESTE
MUNICÍPIO.

ATA DE RETOMADA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
59/2019

Aos 04 dias do mês de julho do ano de 2019, às 08h00, reuniram-se no prédio
localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 50, Vila Monte Alegre, na cidade de
Pedreira, Estado de São Paulo:
A PREGOEIRA ANA MARIA ORLANDO PEREIRA, nomeada pela Portaria n°
292/2019, e o membro da equipe de apoio, Sr. CARLOS HENRIQUE ARAUJO (Diretor
Geral de Tecnologia), para o início da etapa de lances da Planilha 1 e 2 – Cota Ampla
e Cota Restrita, do presente PREGÃO.
Conforme Ata lavrada no dia 17/06/2019, foram apresentadas propostas de:
TREMA BRASIL EIRELI
R.A.MANCO SERVIÇOS ME
ECOPRINT COMÉRCIO DE PRODUTOS VARIADOS LTDA. – ME
DANIEL MARTINS DA SILVA 12862451843
TRS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI

FIVE PRINT CPMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. – ME
LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI
Com exceção da licitante ECOPRINT COMÉRCIO DE PRODUTOS VARIADOS
LTDA. – ME, as demais licitantes compareceram para a retomada da sessão.
Observando que, os representantes presentes são os mesmos credenciados no dia
17/06/2019.
RESSALVAS DA PREGOEIRA
Antes de iniciar a etapa de lances, a pregoeira fez a leitura da ata do dia 17/06/2019
(fls. 563/566) onde mencionava as empresas e os itens que foram solicitados
desclassificação.
O representante da licitante LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO
EIRELI, informou que era o item 2 (de ambas as planilhas) que não conseguiria
manter o preço, pois não foi computado a margem de lucro, mas que o item 11 ele
conseguiria garantir o preço ofertado (de ambas as planilhas). Tendo em vista o
disposto no artigo 43, parágrafo 6º da Lei 8.666/93 “ após a fase de habilitação, não
cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissão”, a Pregoeira aceitou tal pedido,
desclassificando o item 2 e classificando o item 11 (de ambas as planilhas).

O representante da licitante DANIEL MARTINS DA SILVA 12862451843, senhor
Wellington Aparecido Lopes, solicitou desclassificação do item 19 da Planilha 2 –
Cota Restrita, pois, alegou que foi erro de digitação, onde verificando o valor
proposto (R$ 53,00) verifica-se que está extremamente abaixo até da estimativa do
município (R$ 381,75), e para não prejudicar o item (fracassar) a pregoeira
prossegui com a desclassificação.

Após procedeu-se com as etapas de lances para as duas planilhas. O Sr. Carlos
Henrique Araujo (Equipe de Apoio), foi responsável por efetuar pesquisas de
preços na internet no momento em que os itens foram fechados pela Pregoeira.
A Pregoeira faz constar ainda que, tentou negociar os valores dos itens junto as
licitantes, nos menores valores possíveis, onde conseguiu chegar aos preços
citados no anexo a esta Ata.
Aberto os envelopes de nºs 02 – Documentos de Habilitação das licitantes TREMA
BRASIL EIRELI, R.A.MANCO SERVIÇOS ME, ECOPRINT COMÉRCIO DE
PRODUTOS VARIADOS LTDA. – ME, DANIEL MARTINS DA SILVA
12862451843, TRS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, FIVE PRINT
COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. – ME e LSF
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI, tendo em vista que os
envelopes foram apresentados em 17/06/2019, todos os licitantes estavam cientes
de algumas certidões poderiam estar vencidas, no entanto, a pregoeira verificou:
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- TREMA BRASIL, R.A.MANCO SERVIÇOS ME, FIVE PRINT COMÉRCIO DE
SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. – ME , FIVE PRINT COMÉRCIO
DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. – ME e TRS SUPRIMENTOS
DE INFORMÁTICA EIRELI, estavam vencidos os documentos para atendimento
das alíneas “c.2” (Certidão de Regularidade de ICMS – Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda) e “d” (Prova
de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por
meio da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS), do subitem
8.1.2 do edital, e como são de fácil acesso na internet, tais documentos foram
impressos, no mesmo instante, e juntados nos autos do processo;
- LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI, estava vencido
somente o documento para atendimento da alínea “c.2” (Certidão de Regularidade
de ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida pela
Secretaria da Fazenda) do subitem 8.1.2., como também é de fácil acesso na
internet, foi impresso e juntado nos autos do processo;
- Com relação ao saneamento da certidão de do subitem 8.1,.3 a pregoeira saneou
tais documentos 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”.
A pregoeira ressalta que, tendo em vista os saneamentos acima e levando
em consideração que os documentos da licitante DANIEL MARTINS DA
SILVA 12862451843, ainda estavam todos válidos na presente data, a
Pregoeira verificou que os documentos estavam de acordo com as exigências do
item 8 do edital, onde as empresas estão HABILITADAS no certame.

RECURSO ADMINISTRATIVO
Tendo em vista que nenhum dos representantes das licitantes presentes manifestou sua
vontade de recorrer quanto ao resultado do certame, foi-lhes informado que decaiu,
naquele momento, do direito de recorrer e que o resultado seria encaminhado a autoridade
superior para homologação e portanto, todos os itens foram adjudicados pela Pregoeira.
A Pregoeira disponibilizou todos os documentos apresentados pelos participantes para
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livre exame e rubrica, sendo que os representantes tiveram interesse em vistar e rubricar,
apenas as propostas e os documentos de habilitação.
Todos os representantes foram embora da sessão antes do término da redação da ata,
assinando termos renunciando todo e qualquer recurso, que constam no processo.
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pela Senhora
Pregoeira e equipe de apoio.
Anexo Histórico do Pregão.
A Senhora Pregoeira, declarou encerrados os trabalhos.

ANA MARIA ORLANDO PEREIRA
PREGOEIRA

CARLOS HENRIQUE ARAUJO

EQUIPE DE APOIO
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