Prefeitura Municipal de Pedreira
PREGÃO PRESENCIAL N° 49/2019
Processo Licitatório nº
Interessado
Objeto

60/2019
DIVISAO DE TRANSPORTE E MAN. DE
VEICULOS
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOA(S)
JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO(S) ESPECIALIZADO(S) EM
MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELETRICA
EM
GERAL,
COMPREENDENDO
MANUTENÇÃO
PREVENTIVA/
CORRETIVA;
CONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇO(S) DE LAVAGEM/LIMPEZA DE
VEÍCULOS E MÁQUINAS DE PEQUENO,
MÉDIO
E
GRANDE
PORTE
E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SCANER
AUTOMOTIVO.

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 49/2019
Aos 31 e um dias do mês de maio do ano de 2019, às 09:00, reuniram se no prédio
localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 50 - Centro, na cidade de Pedreira,
Estado de São Paulo.
A PREGOEIRA ANA MARIA ORLANDO PEREIRA, nomeado pela Portaria n°
365/2019, e o Secretário Municipal de Serviços Urbanos (apoio técnico) 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:
PAULO ANTONIO MIJAN BAREA - ME
PEDRO IVAN CARRARI ME
SERGIO RICARDO CUNHA
PAULO HENRIQUE PANINI
CELSO APARECIDO PESSOA
RAFAEL JOSE PARPINELLI FERREIRA 30832979805
ALINE GEOVANA GRACIOLA 385116672877
F.L.CAVALCANTE
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, o Pregoeiro 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, onde todas as propostas foram apresentado no
modelo disponibilizado pelo município. Em seguida prossegui prosseguiu-se com a
etapa 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 o envelope n° 2 – Documentos de habilitação, a pregoeira ressalta que:
a) Com relação aos documentos de habilitação da licitante SERGIO RICARDO
CUNHA, após análise a pregoeira verificou que os documento para atendimento ao
disposto no subitem 8.1.2., foram apresentados da seguinte forma: alínea “c.1”
(Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de
Negativa, relativos a Tributos Federais (inclusive as Contribuições Sociais) e à Dívida
Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal) estava com
inconsistência; 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), não foi apresentado na forma que o edital e lei 8666/93 exige,
e sim apresentado o documento como “Empregador não Cadastrado”; subitem 8.1.3
alínea “b.1” foi apresentada através do CPF e não da pessoa jurídica “CNPJ”.
A pregoeira ressalta que, com relação ao subitem 8.1.2 “c.1”, Como a mesma possui
o privilégio da Lei Complementar Federal nº 123/2006, fica aberto o prazo na forma
da alínea “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”. Acerca
do subitem 8.1.3 alínea “b.1”, a pregoeira observa que, como o mesmo é de fácil
acesso na internet, imprimiu em poucos minutos e juntou nos autos. Porém, acerca
do subitem 8.1.2 alínea “d”, como a empresa não possuía cadastro, em diligência
permitida pelo próprio Tribunal de Contas, solicitou orientação do Departamento
Jurídico do município, o qual expôs que, o MEI não é obrigado a recolher o FGTS,
porém, pode ser cadastrado junto à Caixa Econômica Federal, portanto como o edital
e a própria lei de licitações 8.666/93 exige para habilitação orientou que tal documento
apresentado não atende ao exigido. Com base neste argumento a pregoeira
considerou a licitante INABILITADA.
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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”.
b) Com relação aos documentos de habilitação da licitante PAULO HENRIQUE
PANINI 12027047867, após análise a pregoeira verificou que os documento para
atendimento ao disposto no subitem 8.1.2., foram apresentados da seguinte forma:
alínea “c.2” (Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, referente a taxa
de licença de funcionamento e ao ISS (Imposto Sobre Serviços), a licitante
apresentou a certidão de débitos imobiliários da pessoa física; 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), não foi
apresentado na forma que o edital e lei 8666/93 exige, e sim apresentado o
documento como “Empregador não Cadastrado”. Acerca da certidão citada, a
pregoeira ressalta que seguiu a mesma orientação e fundamentação já informada
da licitante acima, portanto, considerou a licitante INABILITADA no certame.
c) Com relação aos documentos de habilitação da licitante RAFAEL JOSÉ
PARPINELLI FERREIRA 3083297805, após análise a pregoeira verificou que os
documento 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), não foi
apresentado na forma que o edital e lei 8666/93 exige, e sim apresentado o
documento como “Empregador não Cadastrado”. Acerca da certidão citada, a
pregoeira ressalta que seguiu a mesma orientação e fundamentação já informada
das licitantes acima, portanto, considerou a licitante INABILITADA no certame.
d) Com relação aos documentos de habilitação da licitante F.L. CAVALCANTE,
acerca do atestado para atendimento ao subitem 8.1.4.1 do edital, a equipe de
apoio fez diligência junto ao Departamento Jurídico do município, visto que o
documento mencionava o total de horas e relacionou os diversos serviços
prestados, onde a orientação foi no sentido de ser considerado a horas
mencionadas para cada item vencido, pois o atestado não precisa ser idêntico ao
objeto e sim compatível. Diante disto, os documentos estavam de acordo com as
exigências do subitem 8 edital, onde a empresa está HABILITADA no certame.
e) Acerca dos documentos de habilitação das licitantes PEDRO IVAN CARRARI
ME e ALINE GEOVANA GRACIOLA 385116672877, a Pregoeira e a equipe de
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apoio verificou que os documentos estavam de acordo com as exigências do item
8 do edital, onde a empresa está HABILITADAS no certame.
RECURSO ADMINISTRATIVO
A Pregoeira não adjudicou os itens, pois as licitantes SERGIO RICARDO CUNHA,
PAULO HENRIQUE PANINI e RAFAEL JOSE PARPINELLI FERREIRA
30832979805, manifestaram intenção de interpor recurso, motivadas pelo fato de
terem sido inabilitadas por não serem cadastradas na Caixa Econômica Federal, e
por se tratarem de MEIs.
Fica aberto o prazo recursal na forma do disposto no art. 4º, XVIII da Lei Federal nº
10.520-02.
A Pregoeira disponibilizou todos os documentos apresentados pelos participantes
para livre exame e rubrica, sendo que os representantes tiveram interesse em
verificá-los e rubrica-los.
Os representantes dos licitantes CELSO APARECIDO PESSOA e PAULO
ANTONIO MIJAN BAREA - ME, foram embora da sessão, antes do término da fase
de lances, 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.
A Senhora Pregoeira, declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença
de todos.

ANA MARIA ORLANDO PEREIRA
PREGOEIRA

SERGIO APARECIDO DE SANTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
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MARIA ISABELA FERRARI
PEDRO IVAN CARRARI ME

SERGIO RICARDO CUNHA
SERGIO RICARDO CUNHA 22177467829

PAULO HENRIQUE PANINI
PAULO HENRIQUE PANINI 12027047867

RAFAEL JOSE PARPINELLI FERREIRA
RAFAEL JOSE PARPINELLI FERREIRA 30832979805

GIDALTO TEIXEIRA DOS SANTOS
ALINE GEOVANA GRACIOLA 385116672877

RAQUEL RODRIGUES MELO SAMPAIO
F.L.CAVALCANTE

5

