
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE Folha
CNPJ N.º 45.152.139/0001-99

- Emancipado em 28/10/1917 NS
DUNIDADE GESTORA LICITAÇÕES E CONTRATOS

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
“DOCUMENTAÇÃOE PROPOSTA”, NA CONCORRÊNCIA Nº. 002/2021 - PROCESSO Nº. 039/2021

Precisamente às 09h05m, do dia 02 de maio de 2021, o senhor Presidente da Comissão
Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, consoante subitem 2.1 do
Instrumento Convocatório datado de 06 de maio de 2021, DECLAROU ENCERRADO O PRAZO
PARA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA, tendo entregue os
seguintes licitantes:

CANAA PREPARO DE SOLO - EIRELI CNPJ/MF nº 09.405.538/0001-50, com sede na Rua Trajano
Machado, nº 1306, Bairro Vila Pati, nesta cidade de Novo Horizonte - SP; representada por
Rodrigo Graciano Floriano de Oliveira, portador da Cédula de Identidade nº. 28.211.535-SSP/SP
e do CPF. Nº 177.931.838-35.

LGF LOCAÇÇÕES E SERVIÇOS AGRÍCOLAS- EIRELI - CNPJ/MF nº 14.949.956/0001-49, com sede
na Rua Trajano Machado, nº 1317, Bairro Vila Pati, nesta cidade de Novo Horizonte - SP;
representada por Luigi Graciano Floriano de Oliveira, portador da Cédula de Identidade
n2.28.075.031-SSP/SP e do CPF nº 278.476.358-79.

F N COSTA ASSESSORIA AGROPECUÁRIA LTDA — ME - CNPJ/MF nº 10.258.075/0001-20, com
sede na Rua Tenente Ferreira, nº 762, Bairro centro, nesta cidade de Novo Horizonte - SP;
representada por Fernando Nemi Costa, portador da Cédula de Identidade nº. 11.364.070-
SSP/SP e do CPFnº. 129.550,088-42.

Para que produza os efeitos legais Javrou-se o presente TERMO,

MARI ARA SILVEIRA ZOQUI
Membro

VICTOR FONSECA BILLER

Membro

ÉRODRIGO GRACIANO FLORIANO DE OLIVEIRA O NEMI COSTA
CPF. Nº 177.931.838-35 CPF Nº 129.550.088-42

EidLUIGIFGRACIANO FLORIANO DE OLIVEIRA
CPF Nº 278.476.358-79
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE Folhá
NS

ATA DE ENCERRAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO DA FASE
DE HABILITAÇÃO E DA FASE DE PROPOSTA COMERCIAL A CONCORRÊNCIA Nº
002/2021 - CONSTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2021.

Aos 10 (dez) dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às 09h30min, no
prédio do Paço Municipal, Unidade Gestora de Licitações e Contratos, situado à

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, nº 185, centro, reuniu-se a Comissão
Permanente deLicitações, designada através da Portaria nº, 6.917, de 31 de março
de 2020, composta pelos membros: JÉTHERO SÉRGIO RODRIGUES, MARIA CLARA

servidores desta
municipalidade, sob a presidência do primeiro declinado para apreciar, analisar e
julgar a Concorrência nº. 002/2021, do Processo nº. 039/2021, cujo objeto trata da
“alienação, por venda, com encargos, de 02 (duas) GLEBAS (terrenos), sem
benfeitorias, constante na área descrita na alínea |, da Lei Municipal nº 5.043/2020,
registrado sob nº 40.772 e art. 18, da Lei Municipal nº 5.323/2021, registrado sob
nº 42.921, do Cartório de Registro de Imóveis de Novo Horizonte, com áreas de
30.000 m2, por preço não inferior ao constante da avaliação anexa ao presente
edital, cujo Edital de Licitação nº 023/2021, foi resumidamente publicado pela
Imprensa Oficial do Estado através da edição nº 131(65) pag. 221 de 07 de abri de
2021, pelo Jornal A Gazeta de São Paulo (jornal de grande circulação no Estado),
edição 5.671, pag. B6, de 07 de abril de 2021, pela imprensa oficial do município
(Diário Eletrônico), edição nº 0728, pag. 2 de 06 de abril de 2021, além de afixação

SILVEIRA ZOQUI e VICTOR FONSECA BILLER,

no mural e disponibilizado no sitio

todos

oficial do Município
www.novohorizonte.sp.gov.br. Até o horário designado para o encerramento, ou
seja, para a entrega dos envelopes “Documentação e Proposta” (Termo de fls. 111),
03 (três) empresas manifestaram interesse na participação e entregaram
tempestivamente os envelopes “Documentação e Proposta” as quais passo a

declinar: CANAA PREPARODE SOLO - EIRELI CNPJ/MF nº 09.405.538/0001-50, com
sede na Rua Trajano Machado, nº 1306, Bairro Vila Pati, nesta cidade de Novo
Horizonte - SP; representada por Rodrigo Graciano Floriano de Oliveira, portador
da Cédula de Identidade nº. 28.211.535-SSP/SP e do CPF. Nº 177.931.838-35, LGF

LOCAÇÇÕES E SERVIÇOS AGRÍCOLAS- EIRELI - CNPJ/MF nº 14.949.956/0001-49,
com sede na Rua Trajano Machado,nº 1317, Bairro Vila Pati, nesta cidade de Novo
Horizonte - SP; representada por Luigi Graciano Floriano de Oliveira, portador da
Cédula de Identidade nº.28.075.031-SSP/SP e do CPF nº 278.476.358-79 e FN
COSTA ASSESSORIA AGROPECUÁRIA LTDA — ME - CNPJ/MF nº 10.258.075/0001-
20, com sede na Rua Tenente Ferreira, nº 762, Bairro centro, nesta cidade de Novo
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Horizonte - SP; representada por Fernando Nemi Costa, portador da Cédula de
Identidade nº. 11.364.070-SSP/SP e do CPF nº. 129.550.088-42. Iniciada a sessão
pública, o senhor Presidente apresentou aos demais membros da Comissão e

representantes presentes os envelopes 01 - documentação e 02 - propostas
apresentadas na sessão de encerramento do prazo de entrega e solicitou que
conferissem sua inviolabilidade. Aberta a palavra não houve manifestação. O

senhor Presidente, em prosseguimento, passou a abertura dos envelopes
Documentação, colocando à disposição dos presentes os documentos neles
contidos para exame. Aberta a palavra não houve manifestação. Da análise dos

documentos resultou que estavam de acordo com as exigências do edital as

empresas: CANAA PREPARO DE SOLO — EIRELI, LGF LOCAÇÇÕES E SERVIÇOS

AGRÍCOLAS - EIRELI e F N COSTA ASSESSORIA AGROPECUÁRIA LTDA — ME,

portanto deliberou, a Comissão, declará-las HABILITADAS. Em prosseguimento aos
trabalhos o Presidente divulgou o resultado, ficando as partes intimadas do

resultado. Não houve nenhuma solicitação para manifestação e registro em ata. O
senhor Presidente indagou dos presentes se desistiriam de interpor recurso contra

a fase de habilitação o que possibilitaria a abertura do envelope proposta. Os

representantes responderam positivamente. Em prosseguimento O senhor
Presidente solicitou que assinassem o termo de desistência expressa de recurso
contra a fase de habilitação (art. 43, inc. III, da lei 8.666/93), os quais serão
incorporadosao processo licitatório. A sessão teve prosseguimento com a abertura
dos envelopes proposta. Tendo o seu conteúdo lido e colocado à disposição para
rubrica e análise. Aberta a palavra, nenhum representante manifestou-se. O senhor
Presidente solicitou aos representantes que aguardassem a deliberação da

Comissão. Da análise e exame das propostas, à vista das exigências constantes do

edital a comissão deliberou classificar as propostas das seguintes empresas: GLEBA

— em primeiro lugar (maior Oferta — licitante único) a empresa LGF LOCAÇÇÕESE SERVIÇOS
AGRÍCOLAS.

EIRELI R$ 451.000,00 (quatrocentos e cinquenta e um mil reais) com pagamento
em 24(vinte e quatro) parcelas. — “GLEBA - | — Um imóvel urbano: Área desmembrada: Uma área
de terras, sem benfeitorias, com área de 3,0000 Hectares, ou seja, 30.000,000 m? de terras,
designada “ÁREA DESMEMBRADA”, inclusa na FAZENDA MODELO, neste município e comarca,
dentro do seguinte roteiro: “Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice BFX-V-324786, deste,

segue confrontando com Estrada Municipal NVH-050, foram respeitados 6,00 metros a partir do
eixo conforme Lei nº 2.182/2001 de 15 de agosto de 2001, de domínio do município de Novo

Horizonte SP, representado pelo Prefeito Municipal, com os seguintes azimutes e distâncias:
215931'29”” e 89,92 m até o vértice BFX-V-18206, 220º35'00” e 34,80m até o vértice AVB-M-

2302, deste, segue confrontando com deste segue confrontando com o imóvel rural denominado
“Fazenda Modelo”, objeto da matrícula nº 39.553, propriedade de A.W.B Agropecuária LTDA,

estabelecida na Rua XV de novembro, nº 867, 5º andar, nesta cidade, inscrita no CNP! nºizPraça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 — centro — Novo Horizonte/SP — FoneiFax 17 35439015 CER 4960-000
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00.880.779/0001-87; J.!.B. Agropecuária LTDA, estabelecida à Rua XV de novembro, nº 867, 6º
andor, nesta cidade, inscrita no CNPJ nº 00.898.667/0001-5, com os seguintes azimutes e
distâncias: 305'28'20”” e 236,06m até o vértice BFX-V-18246, 33º35'41” e 124,65m até o vértice
BFX-V-32477, deste, segue confrontando com Área Remanescente — Origem na matrícula nº
39.552, com os seguintes azimutes e distâncias: 125º28'21” e 243,33m até o vértice BFX-V-32476,

ponto inicial da descrição deste perímetro, perfazendo assim uma área superficial de 3,000

hectares, ou seja, 30.000,000 m?”. GLEBA 2 — em primeiro lugar (Maior Oferta) a

empresa CANAA PREPARO DE SOLO — EIRELI R$ 658.000,00 (seiscentos e

cinquenta e oito mil reais) para pagamento em 24 (vinte e quatro) parcelas. Em

segundo lugar a empresa F N COSTA ASSESSORIA AGROPECUÁRIA LTDA — ME R$

621.000,00 (seiscentos e vinte e um mil reais) para pagamento em 24 (vinte e

quatro) parcelas. — “GLEBA || - Um imóvel urbano: Uma área de terras, sem benfeitorias, com
q área de 3,0000 Hectares, ou seja, 30.000,000 m?, designada “ÁREA DESMEMBRADA”, inclusa
na FAZENDA MODELO, neste município e comarca, dentro das seguintes divisas, rumos e

confrontações: “Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice BFX-V-34325, deste, segue
confrontando com Área Remanescente — Origem na matrícula nº 40,771, com os seguintes
azimutes e distâncias: 125º28'21” e 246,83 m. até o vértice BFX-V-34324, deste, segue
confrontando com Estrada Municipal NVH-050, foram respeitados 6,00 metros a partir do eixo

conformeLei n£ 2.182/2001 de 15 de agosto de 2001, de domínio do município de Novo Horizonte
SP, representado pelo Prefeito Municipal, com os seguintes azimutes e distâncias: 214257'50” e

63,78 m até o vértice BFX-V-18205, 215º31'29” e 58,57m até o vértice BFX-V-32476, deste, segue
confrontando com o imóvel rural denominado “Distrito Industrial”, objeto da matricula nº40.772,
propriedade de Município de Novo Horizonte, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, nº 185, centro, nesto cidade, inscrita no CNPJ

nº45.152.139/0001-99, com os seguintes azimutes e distâncias: 305º28'21” e 243,33 m. até o
vértice BFX-V-32477, deste segue confrontando como imóvel rural denominado “Fazenda
Modelo”, objeto da Matrícula nº 39.553, propriedade de A.W.B. Agropecuária Ltda, estabelecida
na Rua XV de Novembro, n2867, 5º andar, nesta cidade, inscrita no CNP! Nº00.880.779/0001-87;
J.1.B, Agropecuária Ltda, estabelecida à Rua XV de Novembro, nº 867, 6º andar, nesta cidade,
inscrita no CNPJ nº 00.898.667/0001-53, com os seguintes azimutes e distâncias: 33235'41” e

122,45 m. até o vértice BEX-V-34325, ponto inicial da descrição deste perímetro, perfazendo
assim uma área superficial de 3,0000 hectares, ou seja, 30.000,00m? ”, 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:
GLEBA LICITANTE / VENCEDOR VALOR DA Nº DE

ARREMATAÇÃO PARCELAS

01

LGF LOCAÇÇÕES E SERVIÇOS AGRÍCOLAS - EIRELI R$ 451.000,00D 24
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Matrícula

40.772

02

Matrícula CANAA PREPARO DE SOLO — EIRELI R$ 658.000,00 24

42.921

O critério para classificação das propostas foi o de maior oferta, após verificada a

sua compatibilidade, com o preço mínimo estabelecido. 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 sessão, lavrando-se a presente ata, que lida e
achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão, representantes legais
presentes, e, por mim Antonio Brito Mantovani = que secretariei a

presente sessão.

RODRIGUES MARIATLARA SILVEIRA ZOQUI
Membro

toOA FONSECA BILLER

Membro

”RODRIGO GRACIANO FLORIANO DE OLIVEIRA
CPF. Nº 177.931,838-35

LUIGI
p” NOfileRIANO DE OLIVEIRA

CPF Nº 278.476.358-79

NANDO NEMI COSTA
CPF Nº 129.550.088-42

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 135 — centro — Novo Horizonte/SP — Fone/Fax 17 354398015 CEP: 14960-000
e-mail: licitacao(Dnovohorizonte.sp.gov.br


