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Processo n° 
	

405/2019 

Interessado 
	

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira 

Objeto 	 Registro de Preço para eventual fornecimento de materiais hidráulicos, que serão 
destinadas aos reparos e manutenções das redes de água e esgoto deste Município. 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 09-2019  

Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às 08:30 (oito hora e trinta minutos), reuniram-se na 
Avenida Joaquim Carlos. n° 1.539 - Vila São José - Pedreira/SP. a Pregoeira Quetura Lima S. Scarmanhã. 
nomeada pela Portaria n° 02/2018 DE 02 DE JANEIRO DE 2018 e 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 06 (seis) licitantes. a saber: CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA, representada 

*pelo Sr. José Carlos Biotto: HIDROSANEAMENTO LTDA EPP, representada pelo Sr Adriano César Roberto. 

ITALY VÁLVULAS E METAIS EIRELI representada pelo Sr. Júlio Edson Pazin: SANETAM COMÉRCIO DE 

TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME, representada pelo Sr Anderson Luis de Oliveira: SANEAMENTO BRASIL 

INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONEXÕES - EIRELI - EPP, representada pelo Sr. Marcos Henrique Scheavolin 

Revelin e WALDINEI ROBERTO TEIXEIRA SOARES 01220103616, representada pelo Sr. Ernando Ribeiro de 

Araujo. 

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 ao presente as normas desta 
modalidade de licitação, seus aspectos legais e os procedimentos a serem desenvolvidos durante o decorrer da 
Sessão. Foi acordado entre o participante e a Pregoeira o prazo máximo e improrrogável de um minuto (01:00) para 
apresentação de cada lance verbal. Após, procedeu-se à abertura dos envelopes contendo a proposta de preços 

para os itens. 

RESSALVAS DA PREGOEIRA 

Ressalto que esta Pregoeira analisou no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) no link 

http://www.portaltransparencia.gov  br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc, onde não foi encontrada 

nenhuma irregularidade. 

• A Pregoeira disponibilizou todos os envelopes e documentos apresentados pelos participantes para livre exame e 
rubrica, sendo que todos os presentes o fizeram. 

Foi constatado que o valor utilizado como média para o lote 9 está incorreto, uma vez que o valor encontra-se 
orçado em metros, e a unidade de medida do produto está sendo solicitado em rolo e em seu descritivo solicita rolo 
com 100 metros. Este erro foi verificado devido a divergência de valores entre as propostas apresentadas por três 
licitantes, a qual duas cotaram em rolo e a empresa HIDROSANEAMENTO LTDA EPP cotou em metros. No intuito 

de corrigir este erro, foi feita a conversão do valor da média e da proposta da referida licitante de metro para rolo, 
ficando sanado assim na sessão. Ressalta-se que após a conversão o valor da média passou de R$ 189.45 para 

RS 18.945.00. 

Ao analisar a documentação de habilitação da empresa WALDINEI ROBERTO TEIXEIRA SOARES 01220103616, 
foi verificado que a mesma deixou de apresentar o documento exigido no item 9.1.2 alínea b "Prova de inscrição no 
cadastro de contribuinte estadual", porém foi constatado que em sua certidão de regularidade com a Fazenda 
Estadual constava o número da inscrição estadual e sua situação "Ativa", o qual foi realizado diligência no site 

http://www.sinteqra.gov.br/,  confirmando o cadastro estadual da empresa. ficando sanado na sessão. 

A Pregoeira ressalva que na presente sessão todas as licitantes foram credenciadas. onde os dados a seis 

licitantes foram lançados no sistema. as propostas foram abertas. analisadas, lançadas no sistema e f yea ado 
lances para alguns lotes da Cota Ampla e da Cota Reservada. porém a Pregoeira não teve tempo hábil esta ata 
para finalizar os lances dos demais lotes. observando que a sessão_ se encerrou as 17h0Omin e retornar a 
09h0Omin do dia 06/06/2019. onde todos os licitantes participantes já estão cientes da data e local de r 
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Os representantes das empresas CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA, ITALY VÁLVULAS E METAIS EIRELI e 
SANEAMENTO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONEXÕES — EIRELI — EPP solicitaram a dispensa da 
sessão antes do término desta ata, conforme declarações anexas. 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

Tendo em vista que nenhum representante dos 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 adjudicação e homologação. 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pela Senhora Pregoeira e equipe de apoio. 

A Senhora Pregoeira, declarou encerrados os trabalhos 	rade endo é presença. 

Jeice pareci 

Participantes 

WALDINEI ROBERTO TEIXEIRA SOARES 01220103616 
Ernando Ribeiro de Araujo 
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REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nc 09/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 405/2.019 
PRCÃO PRESENCIAL N° 09/2.019 

Eu 	G 	d 	 representante 	 da 
em ,À es• 2 	 ., 	É , , declaro para os devidos fins que 
estou pedindo dispensa da sessão de pregão, antes do término da finalização da ata, por 
motivos particulares e também porque não tenho interesse na manifestação de recursos. 

c 
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REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Ni' 09/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 405/2.019 
PRCJÃO PRESENCIAL N° 09/2.019 

Eu 	t ia NI 7/1- 	 representante 	 da 
empresa  r±"- IN-) \M...vulto t Mé---1-11,5 	, declaro para os devidos fins que 
estou pedindo dispensa da sessão de pregão, antes do término da finalização da ata, por 
motivos particulares e também porque não tenho interesse na manifestação de recursos. 

• 
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Pedreira (SP),  5 atiyi,ca 1 	de 2.019 

REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL N" 09/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 405/2.019 
PIÃO PRESENCIAL N° 09/2.019 

Eu )2 	 Pa2 	 M// 	 representante 	 da 

empresa  04,/,‘v71ard,o,  51.cat01  / 	.4. 	, declaro para os devidos fins que 
estou pedindo dispensa da sessão de pregão, antes do término da finalização da ata, por 
motivos particulares e também porque não tenho interesse na manifestação de recursos. 
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