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PltEGAO PRESENCIAL N' 075/2019 Sessão N" 002

As 14:00 horas do dia 24 de junho de 2019, reuniram-se na sala DEPARTAMENTO DE
LICITAÇÕES E CONTRATOS, a Pregoeira Esther Lama Víeira e equipe de apoio Renamo Ribeiro
Goivinho, designados pe]a Portaria n' ] .606 de 19 de dezembro de 201 8, para realizar os procedimentos
relativos ao Pregão Presencial N' 075/20 1 9

Declarando aberta a sessão, a Pregoeiro pediu pata constar que esteve presente a representante da
Secretaria de Meio Aillbiente, Senhora Alise Granghe]]i Catão, RG 40.275.]07-3. Diretora do
Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente, para acompanhar os trabalhos

Ato contínuo, passando-se ao credenciamento dos representantes presentes

Credenciamento

Da Consulta

Conforme ata de sessão do dia 14 de junho de 2019, a sessão foi suspensão para a realização de
consultajunto à Secretaria de Negócios Jurídicos, para verificação quanto ao atendimento da Cláusula 9.5.6
tendo em vista o documento apresentado pela licitante vencedora.

Conforme consta às fls. 453-verso, ratificada às fls. 454, o entendimento da Secretaria de Negócios
Jurídicos é pela concessão do prazo previsto na Cláusula 9.5.12, para a regularização da referido
documento

Sendo assim, a Pregoeira informou a todos os presentes acerca do disposto acima, bem como à
licitante vencedora acerca do prazo para regularização, consoante Cláusula 9.5. 12

Dos Recursos
Passada a decisão aos representantes presentes, as licitantes Jolmir Bormann ME e Treviso

Transportes e Logística EIRELI EPP manifestaram intenção de interpor recurso nos seguintes termos

.\citar\\e 'trem\se " O objeto social da ettlpresa Edilsotl Aparecido é: bar, tallchotaete, iltercearia
distribuição de água com catltirthões, transporte rodoviário de cargas, enceta produtos perigosos e
lludatlças tmtnicipal. Não selado pertinente ao objelo licüado, detllollstrcltldo ausência de capacitação
écnica para execução dos set-paços. Na declaração sobre veículos e CNH apresentada esta diferente do
descrito ita Edital. Não apresentou certidão de FGTS cottlo solicitado tlo Edital, apenas prirtt da tela etlt
que consta qtle as inÍortltações não são su$cientes. Tanlbént }lão constatado a autellticação digital do site
=ie Cai)ca, ollde se retira c} carreta certidão

Licitante Jolmir Bormann ME "0 m.
9.5.6. Sobre o FGTS quejoi apresentado, selfor
}lo itetll 9. 5. 6".

I'7o /er breien/ado o //e/;z
FGTS apnfmme solicitado
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t:)tPKKSA  
E:DILSONAPARECIDO
GONÇALVESTliANSPORTES

Micro

Empresa/Enlprcsa
Pe(i licno Porte

67.120.881/0001-55 EDIL.SoN APARECIDO

GONÇALVES
CPF: ] 7893395885

OLM[R BORNIANN - ME
Micro

Entpresa/Em})rosa
Pctlucílo Porte

23 . 140 .095/0001 44 IOLN41R BORMANN CPF': 0703 ] 1 59})5.1

rREVISO - TRANSPORTES E
[.OG]ST[CA ERREI.] EPP

\4icín

Enlprcsa/Empresa
Pequeno Porte

31.957.387/0001-00 TAINAGONZALEZ
LOGEI,SO

CPF: 387600648 1 1
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Da Adjudicação

Cláusula 9.5.12, não houve adjudicação(;ao de recursos, bem como da concessão do prazo previsto na

Encerramentos da Sessão

A Pregoeiro informa que os envelopes Habilitação não abertos estarão disponíveis para retirada no
Departamento de Licitações e Contratos após a contratação. ' ' " " '" '

Nada mais havendo a tratar, a Pregoeira encenou a sessão, da qual, para constar:
presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada por todos os presentes

lavrou-se a

:Cl:zÜZ
Ajide Grénkhelli Catão

Diretola do Departan\eito dê"Agropecuária e Meio Ambiente

Licitantes presentes

I'AINÁ GONZAI.EZ
LOGELSO
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