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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 85/2019

Aos 14 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 os membros da equipe de apoio 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:
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
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.
RESSALVAS:
A Pregoeira faz constar que na fase de análise das propostas, constatou que
faltaram informações referentes as quantias na embalagem das licitantes: PILAR
CEREAIS LTDA; COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA; J J ANTONIOLI & CIA.
LTDA; NUTRICIONALE COM DE ALIMENTOS LTDA e ALNUTRI ALIMENTOS
LTDA. Questionado isto aos representantes das referidas licitantes, todos
responderam que não entenderam o que era para ser feito e resolveram apresentar
as propostas de acordo com os pregões anteriores deste Município e dos demais
que costumam participar. Acerca das licitantes GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI
e DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI, ambas precisaram
complementar as informações de quantias na embalagem em suas propostas. A
Pregoeira resolveu por bem sanar tais inconformidades, levando em consideração
que todos os representantes têm amplos e gerais poderes para praticar todos os
atos inerentes ao certame e 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”.
Os documentos que sanearam tais falhas, apresentados pelos representantes das
mencionadas licitantes, constam nas folhas 1.131, 1.143/1.145, 1.157/1.160,
1.180/1.187, 1.201, 1.227/1.229 e 1.242/1.243, respectivamente.
A Pregoeira agiu no caso acima, aplicando os princípios da razoabilidade,
proporcionalidade sempre em busca da proposta mais vantajosa ao Município e em
atendimento ao interesse público, visando ainda, a ampla disputa no certame.
Acerca da licitante NUTRICIONALE COM DE ALIMENTOS LTDA, a mesma
apresentou propostas de preços para os itens da Planilha 2 – Cota Restrita, no
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entanto, em atendimento aos subitens 7.3. e 7.3.4. do Edital, as propostas de
preços para os itens da Planilha 2 – Cota Restrita, não foram lançadas no sistema,
pois, teriam que ser desclassificadas.
Em atendimento ao subitem 9.15.1. do Edital, as propostas de preços dos itens 10
e 23 da licitante CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA., foram lançadas também
na Planilha 2 – Cota Restrita, pois, não havia nenhuma proposta de preços para
estes itens das empresas enquadradas como M.E ou E.P.P., evitando assim, um
custo maior para a Administração, se os itens restassem fracassados.
A Pregoeira ressalva que na presente sessão todas as licitantes foram
credenciadas, onde os dados das 09 (nove) licitantes foram lançados no sistema,
as propostas foram abertas, analisadas, lançadas no sistema e foi realizado lances
para os itens 01 ao 31, da Planilha 1 – Cota Ampla, ou seja, a Pregoeira não teve
tempo hábil nesta data para realizar a fase de lances dos itens 01 ao 31, da Planilha
2 – Cota Restrita e demais trâmites, observando que a sessão se encerrou às 17h30
e retornará às 09h do dia 15/10/2019, onde, todos os licitantes participantes já estão
cientes da data e do local de retorno.
Ainda na fase de credenciamento o representante da licitante COMERCIAL JOAO
AFONSO LTDA, solicitou a desclassificação do item 06, conforme justificativa
constante no Histórico do Pregão.
Acerca do item 06, a licitante NUTRICIONALE COM DE ALIMENTOS LTDA, que
apresentou a melhor oferta para o referido item (R$ 8,90), ficou acima do valor
referencial reservado para o item (R$ 7,33). Após análise dos preços apresentados
pelas demais licitantes: J J ANTONIOLI & CIA. LTDA – R$ 13,90 e GRANFOOD
ALIMENTOS EIRELI – R$ 11,75 e também pesquisa de preço na internet da marca
ofertada (R$ 9,78), a Pregoeira decidiu aceitar o preço, evitando um custo maior
para a Administração, se o item restasse fracassado, pois, devido ao fato de ter
fechado os demais itens da Planilha 1 – Cota Ampla, abaixo do valor de referência,
não irá comprometer o recurso orçamentário reservado para o objeto do presente
Pregão.

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.
RECURSO ADMINISTRATIVO

Tendo em vista que nenhum dos representantes das licitantes presentes
manifestaram sua vontade de recorrer quanto ao resultado desta sessão, foi-lhes
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 15/10/2019 as 9:00, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, nº 50, Vila Monte Alegre, na cidade de Pedreira, Estado de
3

São Paulo.
Todos os representantes 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 Equipe de Apoio.

MARILZA CRISTINA CAPELETTO SERTORIO
PREGOEIRA

LUANA APARECIDA PERON
EQUIPE DE APOIO
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