
Protocolado nº: 6084/21/2021 

Interessado: ***Importado do SIAM*** 

Objeto: RP AQUISICAO DE CAPINADEIRA MECANICA E 

 
 

Ata da Sessão Pública do Pregão 00085/2021  

Aos 8 dias do mês de novembro de 2021, às 09:30 horas, reuniram-se na SALA DE 

LICITACOES, o Pregoeiro EDNEY GARCIA CAMARA, nomeado , pela 7234/2021 

1/2021, 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 1 (um) empresas, a saber: PIONEIRA INDÚSTRIA DE 

EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA. (CNPJ: 54.813.670/0001-56) representada 

por SERGIO DA SILVEIRA JORGE (CPF: 10869539833) localizada no endereço: , , , - 

, e com o telefone: para contato .  

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. Foi 

acordado entre os participantes e o Pregoeiro o prazo máximo e improrrogável de (0:00) 

para apresentação de cada lance verbal. Após, procedeu-se à abertura dos envelopes 

contendo as propostas de preços para os itens:  

Para o Item 1 CAPINADEIRA MECANICA AUTOPROPELIDA (2:), as ofertas 

inicias foram: 

A licitante PIONEIRA INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA. 

que ofereceu a proposta de R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais).  

Fase de Lances 

A licitante PIONEIRA INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 

LTDA. venceu a disputa com o lance de R$ 255.000,00.  

O pregoeiro passou a negociar o valor com a licitante vencedora, com a qual se 

estabeleceu o valor final de R$ 250.000,00.  

O Pregoeiro declarou encerrada esta disputa.  

Para o Item 2 VARREDEIRA MECANICA DE SUCCAO AUTOPROPELIDA - 0 KM 

(2:), as ofertas inicias foram: 

A licitante PIONEIRA INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA. 

que ofereceu a proposta de R$ 745.000,00 (setecentos e quarenta e cinco mil reais).  

Fase de Lances 

A licitante PIONEIRA INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 

LTDA. venceu a disputa com o lance de R$ 745.000,00.  

O pregoeiro passou a negociar o valor com a licitante vencedora, com a qual se 

estabeleceu o valor final de R$ 740.000,00.  

O Pregoeiro declarou encerrada esta disputa.  

 

Recursos 

Tendo em vista que nenhum dos representantes dos licitantes presentes manifestou 

sua vontade de recorrer quanto ao resultado do certame, foi-lhes informado que 

decaíram, naquele momento, do direito de recorrer e que o resultado seria 

encaminhado a autoridade superior, para adjudicação e homologação.  

Negociação 

 

Negociada a redução do preço da menor oferta, o Pregoeiro considerou que o preço 

obtido, abaixo especificado, é ACEITÁVEL, conforme apurado no processo de licitação, 

bem como pelos orçamentos que compõem a estimativa do Edital sob fls. 08/17 e 

157/165, tabelas comparativas sob fls. 20/21 e 167/168, ambos do processo 

administrativo nº. 6.084/2021, Anexo I - Planilha Proposta do Edital e Anexo VIII - 

Termo de Referência do Edital, todos realizados pela Secretaria requisitante. 

 

Resumo dos Resultados do Pregão 
 

Item 1  
Descrição: CAPINADEIRA MECANICA AUTOPROPELIDA (2:),  



Marca: PIONEIRA MODELO BOB BOD 

Situação: VENCEDOR 

Vencedor: PIONEIRA INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA. 

(54.813.670/0001-56), com o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)  

 

Item 2  
Descrição: VARREDEIRA MECANICA DE SUCCAO AUTOPROPELIDA - 0 KM 

(2:),  

Marca: COLPACT 

Situação: VENCEDOR 

Vencedor: PIONEIRA INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA. 

(54.813.670/0001-56), com o valor de R$ 740.000,00 (setecentos e quarenta mil reais)  

 

 

Relação de itens por fornecedor 

PIONEIRA INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA. 
Item 1  

Descrição: CAPINADEIRA MECANICA AUTOPROPELIDA (2:),  

Valor: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) 

Situação: VENCEDOR 

 

Item 2  

Descrição: VARREDEIRA MECANICA DE SUCCAO AUTOPROPELIDA - 0 KM 

(2:),  

Valor: R$ 740.000,00 (setecentos e quarenta mil reais) 

Situação: VENCEDOR 

 

Ocorrências 

- Antes da fase do credenciamento da empresa foram realizadas as pesquisas no sítio do 

Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (Relação de Apenados), no 

https://www.bec.sp.gov.br,(E-Sanções) e no Portal da Transparência (Sanções), sendo 

verificado que a mesma não se encontra impedida de participar do presente certame 

licitatório, conforme comprovantes juntados aos autos. 

- O Sr. Pregoeiro convocou a equipe de apoio para realizar a análise técnica da proposta 

comercial ofertada pela licitante, porém, não compareceu nenhum representante e/ou 

membro da Equipe de Apoio da Secretaria Requisitante à Sessão Pública para análise da 

proposta comercial apresentada pelo representante que participou do certame  - Anexo I 

- Planilha Proposta do Edital. 

- Após a abertura dos envelopes Proposta Comercial, o licitante presente à Sessão Pública 

vistou a proposta comercial, e após a mesma ser devolvida ao Sr. Pregoeiro, este 

questionou ao presente se queria questionar algo sobre a proposta comercial apresentadas 

e este quedou-se inerte. 

- Consultado o presente sobre a intenção de interpor Recurso Administrativo, este 

declinou do direito de interpor Recurso Administrativo. 



- Esta Ata ficará disponível no site http://www.praiagrande.sp.gov.br para ciência, 

consulta e download de todos os interessados. 

- O Sr. Pregoeiro, deu por encerrada a presente Sessão Pública às 10h30m com a devida 

ciência de todos, cuja Ata da Sessão Pública será assinada pelo Sr. Pregoeiro, e o 

representante da empresa presente na Sessão Pública. 

Encerramento 

Todos os documentos foram colocados à disposição dos credenciados para livre exame e 

rubrica. 

Os licitantes foram informados que os envelopes-documentação não abertos ficarão a 

disposição para a retirada após a contratação, no prazo de 10 (dez) dias contados a partir 

da data de assinatura do contrato, na Seção de Licitações no horário comercial. Nada mais 

havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada Pelo Senhor Pregoeiro , equipe 

de apoio e licitantes presentes. 

O Senhor Pregoeiro , declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos.  

 

 

______________________________________________ 

EDNEY GARCIA CAMARA 

Pregoeiro  

 

 

Licitantes 
 

 

______________________________________________ 

PIONEIRA INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA. 

SERGIO DA SILVEIRA JORGE 

 


