Prefeitura Municipal de Pedreira
PREGÃO PRESENCIAL N° 48/2019
Processo Licitatório nº
Interessado
Objeto

59/2019
DEPTO SERVICOS URBANOS
COMPRA DE EQUIPAMENTO PICADOR
TRITURADOR
DE
GALHOS
PARA
UTILIZAÇÃO NO PROCESSAMENTO E
DESCARTE CORRETO DOS RESÍDUOS
VERDES COMO GALHOS, TRONCOS,
FOLHAS E ARBUSTOS DO MUNICÍPIO.

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 48/2019

Aos 10 dias do mês de junho 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 ANA MARIA ORLANDO PEREIRA, nomeado pela Portaria n°
365/2018, e o membro da equipe de apoio Sr. Luciano de Freitas, 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:
LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS 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, o Pregoeiro 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 a
proposta de preço para o item.
RESSALVAS:
A pregoeira faz constar em ata que, após análise da proposta e do catálogo, conforme
solicitado no subitem 7.1.1.5 do edital, a marca e o modelo apresentado atendem ao
exigido pelo município. Onde, visto que a marca é de fabricação nacional, indagamos
ao representante presente qual a assistência técnica mais próxima do município, onde
o mesmo, prontamente encaminhou o documento via e-mail, constando nome da
empresa e endereço, o qual foi encartado nos autos do processo, informando que a
de Mogi Mirim é a mais próxima.

Com relação ao preço, a pregoeira tentou negociar no melhor preço possível,
observando que, o Sr. Luciano de Freitas pesquisou a marca e modelo na internet,
porém, para o modelo vencido não obteve êxito, conforme documentos
comprobatórios juntados no processo. E visto que no processo foi juntado preço de
internet, porém, de modelo diferente, e após análise e comparação nos descritivos,
verifica-se que a potência do motor (fls. 91/93) é de 31HP e a modelo ofertado no
pregão é de 35HP, ou seja, a potência do motor, ofertada no pregão em questão é
maior. Com relação ao segundo e terceiro menor preço orçado, o Sr. Luciano verificou
que são marcas importados.
Aberto o envelope nº 2 – Documentos de Habilitação da licitante LIPPEL
ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI, a pregoeira verificou que os documentos
estavam de acordo com as exigências do item 8 do edital, onde a empresa está
HABILITADA no certame.

RECURSO ADMINISTRATIVO
Tendo em vista que a representante da licitante presente não manifestou sua vontade
de recorrer quanto ao resultado do certame, foi-lhe 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.
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pela Senhora
Pregoeira, membro da equipe de apoio e licitante presente.
Anexo Histórico do Pregão.
A Senhora Pregoeira, declarou encerrados os trabalhos.
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