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Interessado

DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Objeto

COMPRA
DE
UNIFORMES,
CALÇADOS E ACESSÓRIOS, OS
QUAIS SERÃO DESTINADOS AS
MANIPULADORAS DE ALIMENTOS
DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR
DESTE MUNICÍPIO.

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 96/2019

Aos 03 dias do mês de dezembro 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, Luana Aparecida Peron, 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:
UNIFORMES CAMPINAS EIRELI EPP
IND. E COM. JOSE ROMEU NITAQUES ROUPAS LTDA.
INDASEG CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIRELI
ROBERTA MARTINS DA SILVA
EVANDRO FARINE ZELIOLI
D C N UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI
BERNARDINO DA LUZ & SANTOS LTDA
UNISEG COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
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:
Os itens 02 e 05, restaram FRACASSADOS, conforme motivos constantes 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 que o senhor Alberto Spoljaric Franceschini, representante da licitante
ROBERTA MARTINS DA SILVA, não retornou para a sessão, após o horário de
almoço e não assinou o Termo de Dispensa, onde o mesmo já tinha conhecimento
que para se ausentar, seria necessário assinar o Termo de Dispensa.
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.
Aberto os envelopes de nºs 02 – Documentos de Habilitação das licitantes: INDASEG
CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIRELI; ROBERTA MARTINS DA SILVA;
EVANDRO FARINE ZELIOLI; BERNARDINO DA LUZ & SANTOS LTDA e UNISEG
COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, a
Pregoeira verificou que os documentos estavam de acordo com as exigências do item
8 do edital, onde as empresas estão HABILITADAS no certame.
Os envelopes de nº 02, das licitantes: UNIFORMES CAMPINAS EIRELI EPP; IND. E
COM. JOSE ROMEU NITAQUES ROUPAS LTDA.; e D C N UNIFORMES E
SERVIÇOS EIRELI, ficarão em poder do Depto. de Licitação, Contratos e Aditivos e
serão disponibilizados após o recebimento dos itens.
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, com exceção dos itens 02 e 05,
os demais itens foram adjudicados pela Pregoeira.
A Pregoeira disponibilizou todos os documentos apresentados pelos participantes
para livre exame e rubrica, sendo que tiveram interesse em verificá-los.
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, com exceção do senhor Alberto Spoljaric Franceschini, representante da
licitante ROBERTA MARTINS DA SILVA, que, conforme informado acima, não
retornou para a sessão, após o horário de almoço e não assinou o Termo de Dispensa,
mesmo já tendo conhecimento que para se ausentar, seria necessário assinar o
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Termo de Dispensa.
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pela Senhora
Pregoeira e equipe de apoio.
Anexo Histórico do Pregão.
A Senhora Pregoeira, declarou encerrados os trabalhos.

MARILZA CRISTINA CAPELETTO SERTORIO
PREGOEIRA

LUANA APARECIDA PERON
EQUIPE DE APOIO
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