Prefeitura Municipal de Pedreira
PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2019
Processo Licitatório nº

115/2019

Interessado

DEPTO DE CULTURA

Objeto

CONTRATAÇÃO(ÕES) DE PESSOA(S)
JURÍDICA(S) PARA FORNECIMENTO DE
MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PARA A
REALIZAÇÃO DO PROJETO LUZES DE
NATAL 2019.

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2019

Aos 04 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:
BEM ME QUER MAIS DECORACOES EIRELI - ME
IPIRANGA ELETRICA HIDRAULICA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - 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 os lotes.
RESSALVAS:
A PREGOEIRA faz constar que, na fase de credenciamento, a licitante BEM ME QUER
MAIS DECORACOES EIRELI - ME, 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 CARLOS ALBERTO FLOR DISTRIBUIDORA DE FLORES E VIDROS
LTDA (FLS. 231/240), a mesma não foi credenciada, pois, não está enquadrada como ME,
EPP ou COOPERATIVA, como pode se ver às folhas 239/240, as quais foram obtidas por
meio de diligência feita pela Pregoeira no site https://www.jucesponline.sp.gov.br. Posto
isto, a Pregoeira informou a representante da Licitante em questão, que ela não seria
credenciada, tendo em vista que o Pregão Presencial em epígrafe, é exclusivo para ME,
EPP ou COOPERATIVA. A representante após uma breve ligação telefônica nos informou
que em contato com o escritório de contabilidade, confirmava que a licitante é tipo
sociedade limitada, não atendendo assim as exigências editalícias. Se desculpou pelo
equívoco, pedindo dispensa da sessão, assinando termo renunciando todo e qualquer
recurso, que consta no processo (fl. 242).
O lote 3 restou FRACASSADO, conforme motivo constante no Histórico do Pregão.
Aberto o envelope de nº 02 – Documentos de Habilitação da licitante IPIRANGA ELETRICA
HIDRAULICA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP, a Pregoeira verificou que os
documentos estavam de acordo com as exigências do item 8 do edital, onde a licitante está
HABILITADA para prosseguir 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 lotes 01 e 02, 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.
O envelope de nº 02, da licitante BEM ME QUER MAIS DECORACOES EIRELI – ME
e os envelopes 01 e 02 da licitante CARLOS ALBERTO FLOR DISTRIBUIDORA DE
FLORES E VIDROS LTDA, que não foi credenciada pelo motivo acima exposto,
ficarão em poder do Depto. de Licitação, Contratos e Aditivos e serão disponibilizados
após a assinatura do instrumento contratual.
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
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Pregoeira.
Anexo Histórico do Pregão.
O Senhora Pregoeira, declarou encerrados os trabalhos.

MARILZA CRISTINA CAPELETTO SERTORIO
PREGOEIRA
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