Prefeitura Municipal de Pedreira
PREGÃO PRESENCIAL Nº 93/2019
Processo Licitatório nº

116/2019

Interessado

DIVISAO DE
JARDINS

PRACAS,

PARQUES

E

DIVISAO DE CRECHES
DIVISAO DE EDUCACAO PRE-ESCOLAR
DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
DIVISAO DE ASSISTENCIA MEDICA
Objeto

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA
SERVIÇOS
DE
OPERAÇÃO
DE
MÁQUINAS,
SEPULTAMENTOS,
ROÇAMENTO E LIMPEZA EM DIVERSOS
LOCAIS NO MUNICÍPIO DE PEDREIRA.

ATA DA SESSÃO PÚBLICA PREGÃO 93/2019

Aos 21 dias do mês de novembro 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° 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:
CAMARGO SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA LTDA. EPP
VITAGLIANO PEDROSO & CIA SERVICOS LTDA. - EPP
NOROESTE EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
RRL SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA - EPP
SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA EPP
M.A.L. ALBUQUERQUE SERVIÇOS DE LIMPEZA ME
G.G. PERRI CAMARGO CONSTRUCOES - EPP
VALE AMBIENTAL EIRELI - EPP

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:
A PREGOEIRA faz constar que, na fase de credenciamento, a licitante NOROESTE
EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP, não apresentou a declaração exigida no anexo I, “e”
(Declaração ME, EPP ou COOPERATIVA). Observando que esse documento deve ser
entregue fora do envelope, para a referida licitante ser enquadrada como ME, EPP ou
COOPERATIVA. Como o representante da licitante, tem poder para tanto, a PREGOEIRA
autorizou, mediante solicitação verbal do referido representante, que o mesmo fizesse de
próprio punho a referida declaração, a qual segue encartada no processo.
Acerca da licitante SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA EPP, a Pregoeira faz
constar que os envelopes 1 e 2 estavam com os números trocados, ou seja, “ENVELOPE
01 – DOCUMENTOS” e ENVELOPE 02 – PROPOSTA”. Por se tratar de um erro material,
a Pregoeira solicitou ao representante presente que corrigisse tal inconformidade, não
vendo motivo para não credenciá-lo.
Acerca das licitantes M.A.L. ALBUQUERQUE SERVIÇOS DE LIMPEZA ME e VALE
AMBIENTAL EIRELI – EPP, foi solicitado as mesmas que informassem o número de
telefone nos envelopes 1 e 2, conforme exigido no subitem 5.1. do Edital.
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 VALE
AMBIENTAL EIRELI - EPP, de R$ 1.649.808,00 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
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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$ 2.590.807,36;
Preço de referência para saber quais as propostas entraram no cálculo da média (50%
do preço orçado pela Administração) – R$ 1.295.403,68;
Valores das propostas classificadas no certame:
CAMARGO SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA LTDA. EPP – R$ 2.570.800,00;
VITAGLIANO PEDROSO & CIA SERVICOS LTDA. – EPP – R$ 2.491.800,00;
NOROESTE EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP – R$ 2.124.480,00;
RRL SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA – EPP – R$ 2.139.245,31;
SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA EPP – R$ 1.839.461,28;
M.A.L. ALBUQUERQUE SERVIÇOS DE LIMPEZA ME – R$ 2.478.000,00;
G.G. PERRI CAMARGO CONSTRUCOES – EPP – R$ 1.860.000,00 e
VALE AMBIENTAL EIRELI – EPP – R$ 1.770.000,00.
As propostas das empresas cujos valores sejam iguais ou superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração (R$ R$ 1.295.403,68)
compõe a média, ou seja, todas se enquadraram nesta hipótese.
Portanto: Média Aritmética Final – R$ 17.273.786,58 / 8 = R$ 2.159.223,32
Foi encontrado 70% do valor orçado pela Administração e do valor médio das
propostas:
Valor orçado pela Administração - R$ 2.590.807,36 * 70% = R$ 1.813.565,15
Valor médio das propostas
(Menor valor)

- R$ 2.159.223,32 * 70% = R$ 1.511.456,32

Diante dos dois valores mencionados acima, considera-se para efeitos de
exequibilidade as propostas cujos valores sejam iguais ou superiores a R$
1.511.456,32.
Aberto o envelope de nº 02 – Documentos de Habilitação da licitante VALE
AMBIENTAL EIRELI – EPP, a Pregoeira constatou que o documento exigido na
alínea “c.2.”, do subitem 8.1.2. - Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal,
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referente ao ISS (Imposto Sobre Serviços), possui validade até 03/07/2019, portanto
vencida, não sendo possível emitir a mesma pela internet. Como a referida licitante
possui o privilégio da Lei Complementar Federal nº 123/2006, 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”.
Constatou também que que, a certidão exigida no subitem 8.1.2. - 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, possui validade até
23/06/2019, portanto vencida, onde, a mencionada certidão foi impressa na sessão
em poucos minutos, ou seja, mais precisamente, em dez minutos, ficando saneada
esta questão. Quanto ao saneamento da documentação acerca da habilitação, a
Pregoeira resolveu por bem sanear 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”.
Ressalvo que os demais documentos estavam de acordo com as exigências do item
8 do edital, onde a empresa está HABILITADA no certame.
A Pregoeira ressalta que agiu nos casos supramencionados, aplicando os princípios
da razoabilidade, proporcionalidade sempre em busca da proposta mais vantajosa ao
Município e em atendimento ao interesse público.
RECURSO ADMINISTRATIVO
A Pregoeira não adjudicou o item, pois, o senhor Valdemir Quixaba, representante
da pessoa jurídica NOROESTE EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP, manifestou
intenção de interpor recurso, para comprovar a inexequibilidade do preço ofertado
pela licitante vencedora do certame.
Fica aberto o prazo recursal na forma do disposto no art. 4º, XVIII da Lei Federal nº
10.520-02.
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Encerrado o prazo acima disposto, informo que se a referida empresa não interpor o
recurso, será aberto processo de penalização, previsto no artigo 7º da Lei 10.520/02,
contra a mesma, por ensejar o retardamento da execução do objeto.
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.
Os representantes das pessoas jurídicas CAMARGO SERVIÇOS DE
JARDINAGEM E LIMPEZA LTDA. EPP; SOLUCOES RECURSOS HUMANOS
LTDA EPP; e M.A.L. ALBUQUERQUE SERVIÇOS DE LIMPEZA ME, foram embora
da sessão antes do término da redação da ata, assinando termo renunciando todo e
qualquer recurso, que consta no processo.
O senhor Rafael Vitagliano Pedroso, representante da licitante VITAGLIANO
PEDROSO & CIA SERVICOS LTDA. – EPP, retirou-se da sessão, sem o
conhecimento da Pregoeira e não assinou o Termo de Dispensa, onde o mesmo já
tinha conhecimento que para se ausentar, seria necessário assinar o Termo de
Dispensa.
Os envelopes de nº 02, das licitantes: CAMARGO SERVIÇOS DE JARDINAGEM E
LIMPEZA LTDA. EPP; VITAGLIANO PEDROSO & CIA SERVICOS LTDA. – EPP;
NOROESTE EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP; RRL SERVIÇOS DE
CONSERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA – EPP; SOLUCOES RECURSOS HUMANOS
LTDA EPP; M.A.L. ALBUQUERQUE SERVIÇOS DE LIMPEZA e G.G. PERRI
CAMARGO CONSTRUCOES – EPP, 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

VALDEMIR QUIXABA
NOROESTE EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP
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LUCAS ALAN BRAZ
RRL SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA – EPP

WILSON SENISE FILHO
G.G. PERRI CAMARGO CONSTRUCOES – EPP

DOUGLAS ADRIANO MARTINI
VALE AMBIENTAL EIRELI – EPP
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