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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 85/2019
Aos 15 dias do mês de outubro 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 MARILZA CRISTINA CAPELETTO SERTORIO, nomeada pela
Portaria n° 292/2019, e o membro da equipe de apoio, senhorita Luana Aparecida
Peron, para o início da etapa de lances da Planilha 2 – Cota Restrita, do presente
PREGÃO.
Conforme Ata lavrada no dia 14/10/2019, foram apresentadas propostas de:

PILAR CEREAIS LTDA
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
J J ANTONIOLI & CIA. LTDA
NUTRICIONALE COM DE ALIMENTOS LTDA
ALNUTRI ALIMENTOS LTDA
MASSAS ALIMENTICIOS DA ROZ LTDA.
CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA
GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI
DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI

Apenas a representante da licitante DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI
compareceu para o segundo dia da sessão, sendo que, as licitantes enquadradas como
ME/EPP, vencedoras de itens na cota ampla, se manifestaram na sessão do dia anterior,
no sentido de que, ofertariam na Planilha 2 – Cota Restrita, os mesmos valores vencidos
na cota Ampla.
RESSALVAS:
Retifico nesta data a informação constante no Histórico do Pregão, do dia 14/10/2019,
acerca do item 24, pois quando o sistema deu preferência a licitante GRANFOOD
ALIMENTOS EIRELI, para cobrir a última oferta da licitante NUTRICIONALE COM DE
ALIMENTOS LTDA, a licitante beneficiada pela Lei das microempresas e empresas de
pequeno porte, não aceitou reduzir seu preço, como consta no Histórico gerado em
14/10/2019. Diante disto, o Histórico correto do item 24, consta no Histórico final, gerado
em 15/10/2019.
A
Acerca do item 01 da Planilha 2 – Cota Restrita, a licitante vencedora (DANUTRI
CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI – R$ 6,85), não conseguiu fazer o mesmo preço
da licitante vencedora da Planilha 1 – Cota Ampla (ALNUTRI ALIMENTOS LTDA – R$
4,87), apesar de ser da mesma marca, pois, justificou que a licitante vencedora da Cota
Ampla é produtora da marca “Apetite” e também devido ao quantitativo reduzido que ela
irá fornecer.
Acerca dos itens 02, 06, 09, 14, 24 e 28, da Planilha 2 – Cota Restrita, os mesmos
restaram FRACASSADOS, conforme justificativa constante no Histórico do Pregão.
A Senhorita Luana Aparecida Peron (Equipe de Apoio), foi responsável por efetuar
pesquisas de preços na internet no momento em que os itens foram fechados pela
Pregoeira.
A Pregoeira faz constar 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.
Em atendimento ao item 22, subitem 22.1., do Edital, a sessão será suspensa pelo
prazo de 10 (dez) dias úteis, do encerramento da fase de lances, para apresentação
dos documentos elencados nos subitens 22.1.1 e 22.1.2., ou seja, até o dia 29/10/2019.
A forma de apresentação dos referidos documentos, também segue disposto no subitem
22.
Observa-se que a Nutricionista analisará os documentos em até 05 (cinco) dias úteis,
findo o prazo de 10 (dez) dias úteis para entrega dos documentos, ou seja, até dia
05/11/2019.
Diante disto, a sessão será reagendada para o dia 07/11/2019, as 09h00, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, nº 50 – Vila Monte Alegre, Pedreira/SP, para dar o resultado
das análises dos documentos técnicos, feito pela Nutricionista e seguir com os
demais trâmites.
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RECURSO ADMINISTRATIVO
Tendo em vista que a representante da licitante presente não manifestou sua vontade
de recorrer quanto ao resultado desta sessão, foi-lhe informado que decaiu, naquele
momento, do direito de recorrer.
Todos os envelopes de nº 02 – Documentos para Habilitação, ficarão em poder da
Pregoeira até a retomada da sessão no dia 07/11/2019 as 9:00, na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, nº 50, Vila Monte Alegre, na cidade de Pedreira, Estado de São Paulo.
A representante da licitante DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO 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.

MARILZA CRISTINA CAPELETTO SERTORIO
PREGOEIRA

LUANA APARECIDA PERON
EQUIPE DE APOIO
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