Prefeitura Municipal de Pedreira
PREGÃO PRESENCIAL Nº47/2019
Processo Licitatório nº
Interessado
Objeto

58/2019
DEPTO DE MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO (ÕES) DE PESSOA (S)
JURÍDICA (S) PARA O FORNECIMENTO
PARCELADO DE FLORES, ÁRVORES E
GRAMAS,
AS
QUAIS
SERÃO
DESTINADAS PARA O PLANTIO NAS
PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO.

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 47/2019
Aos 05 dias do mês de junho do ano de 2019, às 09:00, 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, nomeado pela Portaria n°
365/2018, e o membro da equipe de apoio da Secretaria Municipal de Agricultura,
Abastecimento e Meio Ambiente, Sr. Luciano de Freitas, 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:
ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EIRELI - EPP
ROMULO MACHADO GREGORIO EIRELI
JOSE DOMICIO FERREIRA 34762973149
SERGIO FUNKE
GRAMAS XAVIER LTDA
QUALLY GRAMA COMERCIO LTDA
VIVEIRO CAMPO LINDO COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA
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, as quais foram
analisadas pelo Sr. Luciano de Freitas. Em seguida prosseguiu-se com as etapas
dos lances.
A pregoeira faz constar que tentou negociar os preços nos melhores e menores
possíveis, onde os mesmos constam no histórico do pregão em questão, anexo a
esta ata.

RESSALVAS:
Após aberto os envelopes n° 2 – Documentos de Habilitação, a pregoeira ressalta
que, com relação à licitante JOSE DOMICIO FERREIRA 34762973149, verificou-se
que, a certidão para atendimento ao disposto no subitem 8.1.2, alínea “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), estava com a validade
vencida, porém, como tal documento é de fácil acesso à internet, e em poucos minutos
foi impressa, devidamente válida, foi juntada nos autos do processo, porém, quando da
análise dos documentos para atendimento da qualificação técnica, feita pelo Sr. Luciano
Freitas (Membro de Apoio Técnico) verificou-se que a mesma deixou de atender a alínea
"a", pois apresentou o RENASEM, em cópia simples, sem indicação do responsável
técnico e também as comprovações comprobatórias para os itens vencidos. Observo
que, no intuito de sanear tal documento, a pregoeira verificou junto ao licitante se havia
a possibilidade de consultar e validar tal documento, onde fizemos consulta junto ao site
agricultura.gov.br/renasem, onde foi possível identificar o nome do licitante e a data de
validade, porém, quando da consulta para verificar que os itens vencidos constavam no
cadastro da empresa, os mesmos não foram encontrados. Portanto, diante do não
atendimento ao disposto na alínea “a” do subitem 8.1.4, a empresa foi considerada
INABILITADA.
Com relação ao saneamento da certidão de do subitem 8.1,.3 a pregoeira saneou o
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”.
Acerca dos documentos de habilitação das licitantes QUALLY GRAMA COMERCIO
LTDA., VIVEIRO CAMPO LINDO COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA e SÉRGIO
FUNKE, a Pregoeira e a equipe de apoio verificou que os documentos estavam de
acordo com as exigências do item 8 do edital, onde a empresa está HABILITADAS no
certame.
Os envelopes de nº 02, das licitantes: ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EIRELI –
EPP, ROMULO MACHADO GREGORIO EIRELI e GRAMAS XAVIER LTDA, ficarão
em poder do Depto. de Licitação, Contratos e Aditivos e serão disponibilizados após a
assinatura do instrumento contratual.
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Tendo em vista que nenhum dos representantes dos 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 dois representantes tiveram interesse em
verificá-los.
Os representantes das licitantes ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EIRELI –
EPP, ROMULO MACHADO GREGORIO EIRELI, JOSE DOMICIO FERREIRA
34762973149, GRAMAS XAVIER LTDA. e QUALLY GRAMA COMERCIO
LTDA, 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 licitantes presentes.
Anexo Histórico do Pregão.

ANA MARIA ORLANDO PEREIRA
PREGOEIRA

LUCIANE DE FREITAS
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO

ANDRÉ CARLOS VARELA FERNANDEZ
VIVEIRO CAMPO LINDO COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA.

SÉRGIO FUNKE
SÉRGIO FUNKE
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