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ATA DE ENCERRAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO DA

FASE DE HABILITAÇÃO E DA FASE DE PROPOSTA COMERCIAL A

CONCORRÊNCIA Nº 002/2020 CONSTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº
090/2020.

Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às 09:30 horas, na Sala de Reuniões da
Divisão de Licitações, sede da Prefeitura de Novo Horizonte de Novo Horizonte, reuniram-se os

membros da Comissão Permanente de Licitações composta pelos servidores JETHERO
SERGIO RODRIGUES, MARIA CLARA SILVEIRA ZOQUI e DAVID CARNEVALI
PIMENTEL, tendo como Presidente a primeira designada pelo Decreto nº 6.917/20 de 31 de

junho de 2020, a fim de dar prosseguimento aos trabalhos do procedimento licitatório, Processo
Administrativo nº 1171/2015, com recebimento dos envelopes Documentação e Proposta
Comercial designados para esta data, sendo o objeto da licitação a ALIENAÇÃO DE BEM
IMÓVEL, recaindo sobre “Um imóvel urbano, matricula nº 32.342- primeira faixa, medindo
13.794 m conforme levantamento topográfico realizado, confrontando ao norte com Eleodoro
Pereira da Silva, ao sul com comprimento de 100 metros e uma largura uniforme de 135 metros.

Trata-se de uma gleba sem benfeitorias, situada na antiga Fazenda Estiva, sendo a faixa de

terra éformada por um polígono irregular formado pela ligação de 13 pontos (do P01 ao PI3
do anexo I - Mapa), com saída para estrada vicinal Professor Miguel Brabo, no sentido de Novo

Horizonte para Vila Cardoso, aproximadamente 300 metros após a Avenida José Wilibaldo de

Freitas, à direita”, conforme especificado no Edital de Concorrência n.º 046/2020, cuja

publicidade, foi resumidamente publicado pela Imprensa Oficial do Estado através da edição nº

130(73) pag. 125, pela Imprensa Oficial do Município edição nº 494 e Jornal A Gazeta de São

Paulo (jornal de grande circulação no Estado) edição nº 5.427, pag. BS, todas do dia 15 de abril de

2020, além de afixação no mural e disponibilizado no sítio oficial do Município

wwwnovohorizonte.sp.gov.br. Declarada deserta o certame por inexistência de proponentes (A.

104) o Edital foi republicado nos mesmos veículos de comunicação no dia 27 de maio,

respectivamente nas edições de números 130(99)205 (DOE), 520(DOM) e 5.454-A9 (gazeta). Até

o horário designado para o encerramento, ou seja, para a entrega dos envelopes “Documentação e

Proposta” (Termo defls. 130, 04 (quatro) licitantes (pessoas físicas) se manifestaram interessadas

na participação. Aberta a audiência pelo Senhor Presidente e demais membros, foi consignada a
presença das pessoas físicas de: LÍVIA PAVINI RAMOS, Cédula de Identidade nº 30.440.480-
9 - SSP/SP, CPF/MF nº 281.875.158-64, residente na Rua Trajano Machado, nº 1502, bairro Vila

Paty, CEP. 14960-000, na cidade de Novo Horizonte, Estado de São Paulo; ROGÉRIO
APARECIDO DE OLIVEIRA, Cédula de Identidade nº. 12.403.236 - SSP/SP, CPF/MF nº

076.279.268-07, residente na Rua João Mansur Cury, nº 284, bairro Vila Paty, CEP, 14960-000,

na cidade de Novo Horizonte, Estado de São Paulo; MARCOS ROBERTO CALDATO, Cédula

de Identidade nº 20.022.527 - SSP/SP, CPF/MF nº 098.196238-63, residente na Rua Dr. João
Dorival Cardoso, nº 526, bairro Vila Paty, CEP. 14960-000, na cidade de Novo Horizonte, Estado

de São Paulo e RODRIGO GRACIANO FLORIANO DE OLIVEIRA, Cédula de Identidade
nº 28.211.535-3 - SSP/SP, CPF/MF nº 177.931.838-35, residente na Rua Trajano Machado, nº:
1306, bairro Vila Paty, CEP. 14960-000, na cidade de Novo Horizonte, Estado de São Paulo. Por

determinação do Senhor Presidente os Envelopes rtodospe e Proposta de Preço, lacrados, /|
foram colocados à mesa de reuniões e rubricados por todos

os
presentes, membros da Comissão e

representante. Foi realizada a pesquisa no sítio do Egrégio Tri Ide Contas do Estado de São
A
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Paulo, para verificar se a pessoa física participante havia sofrido alguma penalização, entretanto,
constatou-se que as mesmas não sofreram nenhuma penalidade que a impedissem de participarem
desta licitação, conforme comprovante anexado aos autosà fl. 131/134. A Comissão, após a análise
da documentação apresentada pelos senhores licitantes, nada se constatou de irregular, vez que
apresentou toda a documentação exigida no Edital da Concorrência, inclusive o depósito caução
no percentual de 5% (cinco inteiros por cento) no valor de R$ 11.380,00 (onze mil e trezentos e

oitenta reais), sendo, portanto, declarados habilitados. O senhor Presidente indagou do

representante presente, se desistíria de impetrar qualquer tipo de reclamação ou recurso
administrativo contra os atos praticados à fase de habilitação, o que possibilitaria a abertura do

envelope proposta. Aberta a palavra aos representantes presentes à Sessão Pública, neste ato,
declinaram do direito de interpor Recurso Administrativo quanto ao julgamento de habilitação
realizado pela Comissão, razão pela qual o senhor Presidente solicitou que assinassem o termo de

desistência expressa de recurso contra a fase de habilitação, o qual será incorporado ao processo
licitatório. Em prosseguimento aos trabalhos e todos concordado com a desistência de recursos,
nada tendo a contrariar os trabalhos até registrado, o Senhor Presidente com os demais membros

da Comissão deliberou pela abertura do envelope Proposta Comercial. A sessão teve

prosseguimento com a abertura do envelope, tendo o seu conteúdo sido lido e colocado à

disposição dos presentes para rubrica e análise. Em seguida passou-se à confrontação da oferta em

relação ao valor mínimo da avaliação. Da análise e exame da proposta, à vista das exigências
constante do edital, a Comissão deliberou pela classificação da proposta, tendo em vista o critério

de maior oferta, conforme consta no subitem 7.2. do Edital: em 1º - RODRIGO GRACIANO
FLORIANO DE OLIVEIRA = R$ 335.001,00 — (trezentos e trinta e cinco mil e um real), em 2º

- LÍVIA PAVINI RAMOS= R$ 260.200,00 — (duzentos e sessenta mil e duzentos reais), em 3º

- ROGÉRIO APARECIDO DE OLIVEIRA = R$ 249.999,00 — (duzentos e quarenta e nove mil

e novecentos e noventa e novereais) e 4º - MARCOS ROBERTO CALDATO = R$ 237.601,00
— (duzentos e trinta e sete mil e seiscentos e um reais), para pagamento à vista, nos termos do

subitem 8.1., do edital. Tendo em vista a classificação da proposta acima e atendida as demais

condições previstas no edital da Concorrência, a Comissão deliberou julgar o licitante vencedor

em primeiro lugar e por ter apresentado preço maior que o estipulado no edital para a respectiva
gleba, conforme quadro abaixo:

a

GLEBA 01
PROPONENTE PREÇO PROPOSTA (R$)

MÍNIMO MAIOR OFERTA

RODRIGO GRACIANO FLORIANO DE R$ 227.601,00|R$ R$ 335.001,00
|

OLIVEIRA f

Em prosseguimento aos trabalhos o Presidente divulgou o resultado, ficando a parte interessada
intimada do mesmo. Não houve nenhuma solicitação para manifestação e registro em ata. O

Presidente deu-se por encerrada a presente sessão, colocando para fruição do prazo recursal, face

ao disposto no art. 109 da Lei 8.666/93. Decorrido o prazo sem que haja impetração de recurso,
será o processo conduzido para homologação/adjudicação/anulação/revogação. Em nada mais

havendo, o senhor Presidente encerrou a presente SepÃO, Jarôndo-se a presente ata, que lida e
A
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bros da Comissão, representante presente, e, por mim

>» que secretariei a presente sessão.
achada conforme, vai assinada
Antonio Brito Mantovani

David Carnevali Pimentel
Membro

LÍVIA PAVINI RAMOS

Je Licitante

RODRIGO GRACIANO FLORIANO DE MARCOS ROBEREA TO
Licit;OLIVEIRA - Licitante
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