Prefeitura Municipal de Pedreira
PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2019
Processo Licitatório nº

61/2019

Interessados

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

Objeto

CONTRATAÇÃO(ÕES) DE PESSOA(S)
JURÍDICA(S), PARA O FORNECIMENTO
PARCELADO DE MATERIAIS PARA
LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS E
OUTROS
MATERIAIS
DO
MESMO
GÊNERO, DESTINADOS AO ESTOQUE
DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL E
DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2019

Aos 30 dias do mês de maio do ano de 2019, às 09:00, reuniram-se no prédio
localizado na Rua 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, e os membros da equipe de apoio, senhor José Vino dos
Santos e senhora Maria Graziela Marchesi Paganini, para o início da etapa de
lances da Planilha 2 – Cota Restrita, do presente PREGÃO. Faço saber que, o
senhor José Vino dos Santos permaneceu na sessão pública até as 12h30. Após o
horário de almoço que se deu das 12h30 às 13h30, por motivo de força maior o
senhor José Vino não pode retornar, sendo substituído pela senhora Maria Graziela
Marchesi Paganini.
Conforme Ata lavrada no dia 28/05/2019, foram apresentadas propostas de:
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
RODRIGO TONELOTTO
COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA. - ME

KID LIXO IND. E COM. DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA. EPP
RICARDO GONÇALVES ITAPIRA
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
MAIS LUVAS DESCARTÁVEIS E LIMPEZA EIRELI
REIS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI
COMERCIAL LICYTARE LTDA ME
OMC COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES EIRELI
J.J. SOUTO ME
FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI
Somente os representantes das licitantes TERRAO COMERCIO E
REPRESENTACOES EIRELI e MAIS LUVAS DESCARTÁVEIS E LIMPEZA
EIRELI, compareceram para o terceiro dia da sessão, sendo que, a licitante
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, enviou novo representante,
o senhor Valdik França Dias, cujo termo de credenciamento consta nos autos.
Ressalto que o senhor Valdik, informou que iria se ausentar por algum tempo da
sessão por outros compromissos de trabalho, porém, voltaria até o final da sessão,
pois, iria manifestar intenção de recurso no final da sessão. Faço saber também
que, o referido representante deixou de forma intempestiva, um documento com a
Pregoeira, onde, ele disse constar os motivos da intenção de recurso, mas,
conforme disposto no subitem 9.20 do Edital: “A manifestação da intenção de
interpor recurso será feita no final da sessão, com registro em ata da síntese
das suas razões (...)”, ou seja, neste momento. Sendo assim, tal manifestação
encontra-se intempestiva, pois, no momento oportuno para manifestação de
recurso o senhor Valdik não encontrava-se presente, na sessão.
RESSALVAS:
Os itens 53 e 71 da Planilha 2 – Cota Restrita, restaram DESERTOS.
O item 8 da Planilha 2 – Cota Restrita, restou FRACASSADO, conforme motivo
constante no Histórico do Pregão.
Acerca dos itens 4 ao 7, 9, 10, 12 ao 15, 18, 19, 21 ao 23, 25 ao 29, 31 ao 39, 41
ao 43, 45, 47, 49, 50 ao 52, 54 ao 57, 59, 68 ao 70, 72, 73 e 75 da Cota Restrita,
os mesmos foram fechados com outras licitantes, um pouco acima dos valores
negociados na Cota Ampla, porém, dentro dos valores de referências e abaixo dos
valores pesquisados na internet, durante a sessão. Diante disto, a Pregoeira,
decidiu aceitar os preços, evitando um custo maior para o Município, se os itens
restassem fracassados.
Com relação ao item 66 das Planilhas 1 e 2, não foi localizado na internet preço
de acordo com a marca fechada no pregão e nem de marca similar. Foi encontrado
apenas preço do descritivo similar ao constante no edital, porém, de
quantidade/unidade diferente ao fechado no certame.
Com relação ao item 34 da Planilha 2 – Cota Restrita, não foi localizado na internet
preço de acordo com a marca fechada no pregão.
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As licitantes enquadradas como ME/EPP, que estão ausentes nesta data, se
manifestaram na sessão do dia anterior, ou seja, em 29/05/2019, no sentido de
que, ofertariam na Planilha 2 – Cota Restrita, os mesmos valores ofertados ou
vencidos na cota Ampla.
A Pregoeira faz constar em ata também que, no momento em que negociava os
itens com as licitantes vencedoras dos mesmos, efetuava, por meio dos membros
da equipe de apoio, senhor José Vino dos Santos e senhora Maria Graziela
Marchesi Paganini, pesquisas de preços na internet, para verificação dos preços
do mercado na presente data, onde todos os preços negociados neste pregão
ficaram a contento da Pregoeira e abaixo dos preços orçados.
A Pregoeira faz consta 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:
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI; RODRIGO TONELOTTO;
COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA. – ME; KID LIXO IND. E COM. DE
EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA. EPP; RICARDO GONÇALVES ITAPIRA;
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI; MAIS LUVAS DESCARTÁVEIS
E LIMPEZA EIRELI; REIS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E
DESCARTÁVEIS EIRELI; COMERCIAL LICYTARE LTDA ME; OMC
COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES EIRELI; J.J. SOUTO ME e FLASH
COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI, 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

Os itens não foram adjudicados pela Pregoeira tendo em vista o disposto no item
10. do edital de pregão presencial 50/2019, que menciona: “Caso não haja recurso,
o(a) Pregoeiro(a), intimará na própria sessão pública, os classificados em primeiro
lugar, para apresentação da(s) amostra(s), nos termos do item 20 do edital (...)”.
Diante deste fato, como não houve a intenção de recurso administrativo por parte
das licitantes participantes do certame, as licitantes vencedoras, dos ITENS 1, 2,
12, 13, 16, 44, 45, 46 E 55 das Planilhas 1 – Cota Ampla e 2 – Cota Restrita, ficam
intimadas desde já, para que no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresentem
amostras, referente aos itens descritos no subitem 20.1. do Edital do Pregão
Presencial 50/2019. Observa-se que a forma de recebimento, o local de entrega e
demais informações acerca das amostras estão elencados no item 20. do Edital.
Vale destacar ainda que, após o resultado definitivo das amostras, se aprovadas,
o objeto será adjudicado pela Pregoeira.
A Pregoeira disponibilizou todos os documentos apresentados pelos participantes
para livre exame e rubrica, sendo que nenhum representante teve interesse em
3

verificá-los.
A representante da licitante MAIS LUVAS DESCARTÁVEIS E LIMPEZA EIRELI
foi embora da sessão antes do término da redação da ata, assinando termo
renunciando todo e qualquer recurso, que consta 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.

MARILZA CRISTINA CAPELETTO SERTORIO
PREGOEIRA

JOSÉ VINO DOS SANTOS
EQUIPE DE APOIO

MARIA GRAZIELA MARCHESI PAGANINI
COORDENADORA PEDAGÓGICA
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