PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
ESTADO DE SÃO PAULO
ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE Nº 01 – DOCUMENTAÇÕES E ABERTURA DOS
ENVELOPES DE Nº 02 – PROPOSTAS COMERCIAIS, APRESENTADOS EM ATENÇÃO À CARTA CONVITE Nº
01/2020.
Aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às 09h30 reuniu-se na sala de reuniões
da Copel, localizada no Paço do Município de Pedreira, Estado de São Paulo, a Comissão Permanente
de Licitações (Copel), designada pelo Prefeito Municipal, Sr. Hamilton Bernardes Júnior, através da
Portaria nº 08/2020, de 02 de janeiro do ano de 2020, tendo como PRESIDENTE DA COPEL o Sr. Bruno
Henrique de Almeida e membros a Srª. Zineide Lázari Búbula (MEMBRO DA COPEL), a Srª. Daniela Beatriz
Pozza Baseio (MEMBRO DA COPEL) e a Srtª. Viviane Caroline de Oliveira Manzoli (MEMBRO TÉCNICA DA
COPEL), para abertura e julgamento dos envelopes acima mencionados, que tem como objeto à
contratação de pessoa jurídica por empreita global (fornecimento de materiais, equipamentos e mão
de obra necessários), para a implantação do projeto de proteção e combate à incêndio do Estádio
Municipal, localizado na Rua Miguel Sarkis, s/n° - Parque Industrial – Pedreira/SP. Apresentaram os
envelopes acima mencionados as seguintes licitantes: EMBAL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS
METALÚRGICOS LTDA. – EPP (ME/EPP), que não enviou representante para a sessão; PREVINE INCÊNDIO –
SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. – ME (ME/EPP), que não enviou representante para a sessão; OFOS
SERVIÇOS PREDIAIS LTDA. – EPP (ME/EPP), representada na abertura dos envelopes pelo Sr. Renato da
Silva Shishido; UNÇÃO MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. – ME (ME/EPP), que não enviou representante para
a sessão; EXTIN SEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS LTDA. – EPP (ME/EPP),
representada na abertura dos envelopes pelo Sr. José Luis Grolla e P.C. ASSENÇO CONSTRUÇÃO CIVIL –
ME (ME/EPP), representada na abertura dos envelopes pelo Sr. Paulo César Assenço. Prosseguindo com
o certame, os envelopes de n° 01 e 02 foram verificados em seus fechos pelos licitantes presentes e pelos
membros desta Comissão, onde ninguém teve nada a se opor. A Comissão prosseguiu com a abertura
dos envelopes de nº 01 - documentações, onde os documentos foram rubricados pelos membros da
Comissão e pelos presentes, e após análise das documentações apresentadas, a Comissão julgou
INABILITADAS as seguintes licitantes com seus respectivos motivos: UNÇÃO MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA.
– ME, pois a mesma deixou de apresentar a declaração exigida no subitem 6.1.4.2., nomeando o
responsável técnico pela obra e deixou de apresentar também a comprovação exigida no subitem
6.1.4.2.2 do Convite, ou seja, demonstração mediante a apresentação da CAT (Certidão de Acervo
Técnico); e P.C. ASSENÇO CONSTRUÇÃO CIVIL – ME, pois apresentou a CAT (Certidão de Acervo
Técnico) referente a “construção de quadra poliesportiva”, que diverge do solicitado no subitem
6.1.4.2.2 do Convite, que deve ser de “obra de proteção e combate a incêndios”. A Comissão julgou
HABILITADAS as demais licitantes participantes do certame, pois seguiram rigorosamente as exigências
do item 06 do Convite em epígrafe. A Comissão ressalta que o representante da licitante P.C. ASSENÇO
CONSTRUÇÃO CIVIL - ME, Sr. Paulo César Assenço pediu dispensa da sessão durante a fase de abertura
dos envelopes de nº 01 documentações, por motivos particulares, fazendo declaração a próprio punho,
que fica fazendo parte integrante do processo, onde a Comissão não teve nada a se opor quanto a
dispensa do mesmo. O referido representante não quis constar nada em ata e também abriu mão de
todo e qualquer prazo recursal. A Comissão ressalta ainda que, com relação a enquadramento de
licitantes como ME/EPP ou Cooperativas (Lei 123/2006), a Comissão ficou com dúvida acerca do
enquadramento das licitantes “Previne” e “Ofos”. Com relação a licitante “Previne” esta Comissão
diligenciou (Art. 43, §3º da Lei 8.666/93) a licitante via e-mail, cuja resposta foi dada de pronto pela
licitante, cuja dúvida foi saneada e a licitante devidamente enquadrada, onde a manifestação da
licitante que foi apresentada via e-mail fica fazendo parte integrante do processo. Com relação a
licitante “Ofos”, como tal licitante possui representante presente na sessão, o mesmo declarou que a
referida licitante está apta a exercer o direito de preferência da Lei 123/2006, ficando a mesma
devidamente enquadrada e saneada tal dúvida. A Comissão faz constar em ata que todas as licitantes
participantes terão os privilégios da Lei Complementar Federal nº 123/2006, pois seguiram as exigências
do item 18. do Convite. Esta Comissão seguiu rigorosamente a exigência do subitem 25.17 do Convite,
onde verificou-se que todas as licitantes estão aptas a participarem do certame. Os representantes das
licitantes presentes foram informados do resultado referente à fase de habilitação e inabilitação acima
descritas, onde não tiveram nada a se opor assinando termo renunciando expressamente da
interposição de recursos com relação as fases em comento, e acerca das licitantes que não enviaram
representantes para a sessão, esta Comissão entrou em contato com os representantes legais das
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mesmas informando-os do julgamento e demais informações necessárias, enviando modelo de termo
de desistência, onde todas as licitantes enviaram o termo via e-mail, renunciando expressamente da
interposição de recursos com relação a fase em questão, podendo a Comissão prosseguir com a
abertura dos envelopes de nº 02 – propostas comerciais. Diante destes fatos, a Comissão prosseguiu com
a abertura dos envelopes de n° 02 – Propostas Comerciais das licitantes habilitadas no certame, onde as
propostas foram rubricadas pelos Membros da Comissão e pelos presentes. A Comissão informa aos
presentes que a sessão está encerrada, e fará o julgamento das propostas posteriormente, visto estar
próximo do fim do expediente no Município, onde será necessário tempo e calma para posterior
julgamento, cujo resultado será comunicado às licitantes por qualquer meio mencionado no subitem
9.5.1. do Convite. Dada a palavra aos presentes ninguém quis constar nada em ata. Nada mais
havendo o Presidente da Comissão encerrou a reunião. Para constar lavrou-se a presente ata a qual vai
assinada por todos os membros da Copel e pelos presentes. Pedreira (SP), 21 de janeiro de 2020, as
16h45.
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
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