Prefeitura Municipal de Pedreira
PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2019
Processo Licitatório nº

97/2019

Interessado

DIVISAO
DE
PROFISSIONALIZANTE

Objeto

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E
ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE
ESTUDO
DE
VIABILIDADE
PARA
CRIAÇÃO DE FUNDAÇÃO MUNICIPAL
PARA
O
ENSINO
TÉCNICO/PROFISSIONALIZANTE.

ENSINO

ATA DA SESSÃO PÚBLICA PREGÃO PRESENCIAL 76/2019

Aos 10 dias do mês de setembro 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° 292/2019, 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:
FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI
LUIZ CLAUDIO L DA SILVA CONSULTORIA E GESTAO ORGANIZACIONAL
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 o item.
RESSALVAS:
A PREGOEIRA faz constar que na fase de credenciamento, a licitante LUIZ
CLAUDIO L DA SILVA CONSULTORIA E GESTAO ORGANIZACIONAL, não
apresentou junto aos documentos o exigido no subitem 4.3 do edital, ou seja, não

apresentou documento comprovando os poderes do senhor Luis Cláudio Lopes da
Silva, o qual assinava os anexos II e III. Sendo assim, resolvi por bem, visando a
ampla disputa, conceder o tempo para apresentação de tal documento, enquanto
efetuava o credenciamento da outra pessoa jurídica presente. Ao término do
credenciamento da pessoa jurídica FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI,
foi enviado por e-mail, o devido documento comprobatório, ou seja, Requerimento
de Empresário, o qual comprova os poderes do senhor Luis Cláudio Lopes da Silva,
sendo a licitante, credenciada para o certame.
Faz constar ainda que, a referida licitante não apresentou a declaração exigida no
anexo I, “d” (Declaração ME/EPP). Observando que esse documento deve ser
entregue fora do envelope, para a referida licitante ser enquadrada como ME/EPP.
Como a representante da licitante, Sra. Marta Heloisa de Nazareth Costa, tem
poderes para tanto, a PREGOEIRA solicitou que a mesma fizesse de próprio punho
a referida declaração, a qual segue encartada no processo.
A Pregoeira ressalta que agiu nos casos supramencionados, aplicando os princípios
da razoabilidade, proporcionalidade sempre em busca da proposta mais vantajosa
ao Município e em atendimento ao interesse público.
Aberto o envelope nº 02 – Documentos de Habilitação da licitante FUNDACAO
CARLOS ALBERTO VANZOLINI, a Pregoeira verificou que os documentos
estavam de acordo com as exigências do item 8 do edital, onde a empresa está
HABILITADA no certame.
O envelope de nº 02 da empresa CLAUDIO L DA SILVA CONSULTORIA E
GESTAO ORGANIZACIONAL, ficará em poder do Depto. de Licitação, Contratos e
Aditivos e será disponibilizado após a assinatura do instrumento contratual.

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, o item foi adjudicado pela
Pregoeira.
A Pregoeira disponibilizou todos os documentos apresentados pelos participantes
para livre exame e rubrica, sendo que os representantes tiveram interesse em verificálos.
A representante da pessoa jurídica LUIZ CLAUDIO L DA SILVA CONSULTORIA E
GESTAO ORGANIZACIONAL 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
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Pregoeira e licitante presente.
Anexos Histórico do Pregão e Rateio.
A Senhora Pregoeira, declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de
todos.

MARILZA CRISTINA CAPELETTO SERTORIO
PREGOEIRA

FERNANDO SILVA
FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI
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