Prefeitura Municipal de Pedreira
PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2019
Processo Licitatório nº

68/2019

Interessados

DEPTO DE COMPRAS E CONTROLE
PATRIMONIO
DEPTO DE MEIO AMBIENTE
DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
DIV. OBRAS E CONS. DE VIAS URB. E
RURAIS
DIVISAO DE ASSISTENCIA MEDICA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEPTO DE CULTURA

Objeto

CONTRATAÇÃO(ÕES)
DE
PESSOA(S)
JURÍDICA(S) PARA O FORNECIMENTO
PARCELADO DE GÁS PARA COZINHA GLP
(GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) P13 E
P45, SEM CASCO, OS QUAIS SERÃO
DESTINADOS À DIVERSOS SETORES
DESTE MUNICÍPIO.
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2019

Aos 03 dias do mês de junho do ano de 2019, às 09:00, reuniu-se no prédio localizado na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 50 – Vila Monte Alegre, na cidade de Pedreira, Estado de
São Paulo:

A PREGOEIRA MARILZA CRISTINA CAPELETTO SERTORIO, nomeada pela Portaria n°
365/2018, 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:
DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA-ME
DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA. - ME
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 os itens.
RESSALVAS:

Acerca do item 2 da Cota Ampla e Reservada, a Pregoeira faz saber que tentou negociar
com o licitante vencedor deste item, o preço de R$ 280,00, que equivale ao valor pago
atualmente (R$ 267,00), mais o reajuste do índice INPC de 4,54%, equivalente ao período
de junho de 2018 a abril de 2019, pois, o preço negociado do item 1 da Cota Ampla e
Reservada, com o licitante vencedor deste item, ficou abaixo do valor pago (R$ 68,00), mais
o reajuste do índice INPC de 4,54%, equivalente ao período de junho de 2018 a abril de
2019, ou seja, aplicando o referido índice no valor pago atualmente de R$ 68,00 para o item
1, o resultado seria R$ 71,08 e a Pregoeira logrou êxito em fechar no valor de referência, ou
seja, R$ 69,30. Porém, o representante da licitante vencedora do item 2, senhor José
Eduardo de Souza, disse não ser possível seguir o mesmo parâmetro, pois, a diferença de
preço do Gás P45 para o Gás P13, é bem maior e em maio de 2019 houve mais um aumento
que ainda não entrou no índice INPC, conforme documentos encartados nas folhas 228/232,
obtidos por meio de diligências feita na internet, durante a fase de negociação de preços.
Diante do valor de referência (R$ 295,00) e do licitante conseguir chegar no valor de R$
285,00, a Pregoeira, decidiu aceitar o preço, evitando um custo maior para o Município, se o
item restasse fracassado.
A Pregoeira faz constar 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.
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, os itens foram adjudicados pela Pregoeira.
A Pregoeira disponibilizou todos os documentos apresentados pelos participantes para livre
exame e rubrica, sendo que nenhum representante teve interesse em verificá-los.
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.
Anexo Histórico do Pregão.
A Senhora Pregoeira, declarou encerrados os trabalhos.
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