
Serviço Autônomo doe Agua me Esgoto de Pedreira 

Processo n° 
	

: 776/2020 

Interessado 	: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira 

Objeto 	 : Registro de Preço para eventual fornecimento de materiais hidráulicos, que serão 

destinados aos reparos e manutenções das redes de água e esgoto deste Município. 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 07-2020  

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte. às 08:30 (oito hora e trinta minutos). reuniram-
se na "EMEF Professora Maria Elisa Vicentin Pintor". a Pregoeira Jeice Aparecida Rossi, nomeada pela Portaria n° 
03/2020 DE 02 DE JANEIRO DE 2020, e os membros da 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 09 (nove) licitantes, a saber: BRV INDUSTRIA BRASILEIRA DE REGISTROS E 

VALVULAS EIRELI, representada pelo Sr. Emerson Salvaia; L.A. ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE 

TUBOS E CONEXOES, representada pelo Sr. Jeferson Adriani Alves Nogueira: LIFER COMERCIAL EIRELI, 

representada pela Sra. Danielle Lima de Abreu Ligi Fernandes; NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME, representada 

pelo Sr. Sérgio Alberto Machado; NIVIO MARQUES DA SILVA FILHO 80825575672 - ME, representada pela Sra. 

Jaqueline Marcos dos Anjos Siqueira POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA, representada pelo Sr. 

Fernando Cesar Macieira: FABIO FERREIRA MARQUES 25955181865, representada pelo Sr. Andreson Luis de 

Oliveira: SANEMARCK - COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI - EPP, representada pelo Sr. João 

Legge e PIPEPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI. sem representante presente. 

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. Após, procedeu-se à abertura dos envelopes contendo a proposta de preços para os itens. 

RESSALVAS DA PREGOEIRA 

Ressalto que esta Pregoeira analisou no Sistema de Apenados - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
(http://www4.tce.sp.qov.br) no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS 
(http://www.portaltransparencia.qov.br/ceis)  e no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de 
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade - CNIA, do Conselho Nacional de Justiça 
(http://www.cnj.jus.br/improbidade  adm/consultar requerido.php), onde foi consultado o nome da pessoa jurídica 
licitante e também de seu sócio majoritário (artigo 12 da Lei Federal n° 8.429/1992), onde não foi encontrado 
nenhum impedimento. 

A Pregoeira disponibilizou todos os envelopes e documentos apresentados pelos participantes para livre exame e 
rubrica. 

Ressalta-se que na fase de credenciamento, a licitante LIFER COMERCIAL EIRELI não apresentou a declaração 
exigida no anexo II (Declaração de Habilitação). Como a representante da licitante tem poder para tanto, a 
Pregoeira autorizou que o mesmo fizesse de próprio punho a referida declaração, a qual segue encartada no 
processo. Foi observado também que a referida empresa não apresentou a declaração exigida no anexo IV (Modelo 
de declaração de condição de 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, tem poder para tanto, a 
Pregoeira autorizou que o mesmo fizesse de próprio punho a referida declaração, a qual segue encartada no 
processo. 

Ao analisar a proposta comercial da empresa PIPEPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES 
EIRELI, foi observado que o item "TUBO PVC ROSCAVEL 32MM NÃO POSSUI NORMA" do lote 28 estava com a 
quantidade de 109. divergente do edital, que solicitava a quantidade de 108 barras. afetando a somatória e 
consequentemente, o valor global do lote. Foi observado também que o item "Luva PVC/PBA de correr 4" classe 20 
com anéis - NBR 5647" do lote 53 estava constando a quantidade de 9 unidades. estando assim divergente da 
quantidade de 99 unidades solicitada em edital, afetando a somatória e consequentemente, o valor global do lote. 
Foi observado também que o item "COTOVELO PVC SOLDAVEL 85 MM X 90 - NBR 5648" do lote 100 estava com 
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a quantidade de 90 unidades, divergente do edital. que solicitava a quantidade de 9 unidades, afetando a somatória 

e consequentemente. o valor global do lote. Também foi observado que o item "ADAPTADOR PVC TRANSICAO 

100MM ESGOTO OCRE X BRANCO C/ BOLSA E ANEL" do lote 107 estava constando a quantidade de 2 

unidades. divergente da quantidade de 22 unidades solicitadas no edital. afetando a somatória e 

consequentemente. o valor global do lote. Em razão dessas divergências alterarem o valor global do lote, fica a 

empresa DESCLASSIFICADA nos referidos lotes. 

No momento da análise da proposta da empresa LIFER COMERCIAL EIRELI, foi observado que a mesma deixou 
de constar a marca em três itens do lote 65 e de um item do lote 128, o qual o mesmo ocorreu com o lote 128 da 

empresa FABIO FERREIRA MARQUES 25955181865. Em um primeiro momento. foi permitido que as referidas 

empresas colocassem a próprio punho na proposta as marcas faltantes, porém após uma melhor análise do edital. 

mesmo sob a alegação da representante da empresa LIFER COMERCIAL EIRELI de que não havia como digitar a 

marca dos itens dos referidos lotes no modelo proposta em arquivo Word bloqueado disponibilizado, conforme 
subitem 8.1.1.2 do edital, não era obrigatório cotar sobre o modelo de proposta disponibilizado pelo SAAE, o qual 

deveria constar os mesmos dados. inclusive sobre a marca. Fica portanto, desclassificada nos lotes 65 e 128 a 

empresa LIFER COMERCIAL EIRELI, e desclassificada no lote 128 a empresa FABIO FERREIRA MARQUES 

25955181865. 

No momento da análise da proposta da empresa LIFER COMERCIAL EIRELI foi observado que não estava 

constando o valor global do lote 109. apenas os valores unitários e totais de cada item. o qual foi realizado a 

somatória do valor global. colocado na proposta e assinado pela representante da empresa. O mesmo foi 

observado no lote 109 da empresa FABIO FERREIRA MARQUES 25955181865 no lote 109. o qual foi realizado a 
somatória do valor global. colocado na proposta e assinado pelo representante da empresa. Foi também observado 
que a empresa SANEMARCK - COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI - EPP não havia constado o 
valor global do lote 106, apenas os valores unitários e totais de cada item, o qual foi realizado a somatória do valor 

global, colocado na proposta e assinado pelo representante da empresa. 

A Pregoeira ressalta que na presente sessão todas as licitantes foram credenciadas, onde os dados das seis 
licitantes foram lançados no sistema, as propostas foram abertas, e foi iniciada a análise e o lançamento no 
sistema, porém a Pregoeira não teve tempo hábil nesta data para finalizar, observando que a sessão se encerrou as 
16h0Omin e retornará as 08h3Omin do dia 26/08/2020, onde todos os licitantes participantes já estão cientes da data 
e local de retorno e pediram dispensa antes do término da ata. 

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, agradecendo a presença. 

a ossi 
Pre eira 

Respons eI pelo Almoxarifado 
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