Prefeitura Municipal de Pedreira
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2019
Processo Licitatório nº

09/2019

Interessado

DEPTO DE MEIO AMBIENTE

Objeto

CONTRATAÇÃO
DE
PROFISSIONAL
AUTÔNOMO OU PESSOA JURÍDICA
PARA CASTRAÇÃO DE ANIMAIS.

ATA DA SESSÃO PÚBLICA PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2019

Aos 28 dias do mês de fevereiro do ano de 2019, às 09:00, reuniu-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° 365/2019, 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:
DANIELA ABDULMASSIH - ME
ERICA ROSA SILINGARDI - ME
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 credenciamento, a licitante DANIELA
ABDULMASSIH não apresentou a declaração exigida no anexo III (Declaração de
Habilitação). Observando que esse documento deve ser entregue fora do envelope, e como
o representante da licitante, senhora Daniela Abdulmassih é a proprietária da microempresa
(fl. 293), a PREGOEIRA solicitou que a mesma fizesse de próprio punho a referida
declaração, a qual segue anexa ao processo à folha 292.
Aberto o envelope de nº 02 da licitante ERICA ROSA SILINGARDI, ficou constatado que
não foi apresentado os Documentos de Qualificação Técnica exigidas no subitem 8.1.3.

do Edital. A Pregoeira decidiu por bem, visando a celeridade do processo, ceder o prazo
de 15 minutos para envio dos referidos documentos via e-mail, porém, os referidos
documentos vieram em cópia simples, no formato foto, sem autenticação, ou seja, inválidos
perante a Lei. Diante do fato da dúvida da Pregoeira, referente ao documento apresentado,
em atendimento a alínea “a” do mencionado subitem, solicitou a presença do senhor
Marcelo Pouso Coutinho, Médico Veterinário do Município, o qual se prontificou em atendela prontamente, após o horário de almoço, ou seja, as 13 horas. Posto isto, a Pregoeira
solicitou a licitante em questão que após o retorno do horário de almoço, ela apresentasse
cópias e originais para autenticação, de tais documentos. Durante a análise dos
documentos de qualificação técnica pelo senhor Marcelo Pouso Coutinho, a representante
da licitante ERICA ROSA SILINGARDI, tomou conhecimento, conforme disposto no Anexo
VIII do Edital, que o transporte dos animais será por conta da Contratada. Diante disto,
pediu desclassificação de sua proposta, pois, torna-se inviável para a microempresa
atender esse disposto. Com fundamento no disposto no artigo 43, parágrafo 6º da lei
8.666/93 “após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela comissão”, a Pregoeira aceitou o
pedido de desclassificação. Portanto, os documentos de habilitação foram encartados no
processo (fls. 307/330), tornando-se desnecessário a análise dos mesmos pela Pregoeira.
Como caso análogo, pelo fato da primeira colocada pedir a desclassificação de sua
proposta pelo motivo acima exposto, em atendimento ao disposto no subitem 9.17 do Edital
que diz: “Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará
a oferta subsequente, verificando a habilitação do proponente, na ordem de classificação,
e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor.”, negociei com a segunda colocada o valor da
primeira colocada (R$ 135,00), a qual julgou impossível praticar o valor de R$ 135,00,
ofertando seu último preço de R$ 139,00. Como o valor proposto ficou abaixo do preço de
referência (R$ 144,46) e entre o segundo e terceiro preços orçados anteriormente, a
Pregoeira aceitou a oferta da segunda colocada.
Aberto o envelope de nº 02 – Documentos de Habilitação da licitante DANIELA
ABDULMASSIH, a Pregoeira constatou que o documento exigido na 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, não estava disponível no site da Receita
Federal, conforme folha 335, apresentada pela Licitante. 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/ou empresas de pequeno porte, deverão apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta(s) apresente(m) alguma restrição, consoante dispõe o art. 43,
da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. No caso de apresentar alguma
restrição, sua(s) regularização(ões) deverá(ão) se dar no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a(s) microempresa(s) e/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. Ressalvo que os demais documentos
estavam de acordo com as exigências do item 8 do edital, onde a microempresa está
HABILITADA no certame.
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A Pregoeira faz constar 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 manifestou
sua vontade de recorrer quanto ao resultado do certame, foi-lhes informado que
decaiu, naquele momento, do direito de recorrer e que o resultado seria encaminhado
a autoridade superior para homologação e portanto, os itens foram adjudicados pela
Pregoeira.
A Pregoeira disponibilizou todos os documentos apresentados pelos participantes
para livre exame e rubrica, sendo que nenhum representante teve interesse em
verificá-los.
As 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.
Anexo Histórico do Pregão.
A Senhora Pregoeira, declarou encerrados os trabalhos.

MARILZA CRISTINA CAPELETTO SERTORIO
PREGOEIRA
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