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DUNIDADE GESTORA LICITAÇÕES E CONTRATOS

a
ATA DE ENCERRAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPESE JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO E DA

FASE DE PROPOSTA COMERCIAL A CONCORRÊNCIA Nº 002/2022 - CONSTANTE DO PROCESSO

LICITATÓRIO Nº 24/2022.

Aos 10 (dez) dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às 14h30min, no prédio do Paço

Municipal, Unidade Gestora de Licitações e Contratos, situado à Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, nº

185, centro, reuniu-se a Coinissão Permanente de Licitações, designada através do Decreto n£. 7.316, de

05 de abril de 2021 e Decreto nº 7.448 de 09 de agosto de 2021, composta pelos membros: JÉTHERO

SÉRGIO RODRIGUES, MARIA CLARA SILVEIRA ZOQUI e ALINE VAZ BERTO, todos servidores desta

municipalidade, sob a presidência do primeiro declinado para apreciar, analisar e julgar a Concorrência

nº. 002/2022, do Processo nº. 024/2022, cujo objeto trata da “alienação, por venda, com encargos, de 01

(um) terreno urbano, com suas benfeitorias, nas condições que se encontram, constante na área descrita

no art. 18, inciso IV, da Lei Municipal nº 4.888/2019, registrado sob nº 21.318, do Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Novo Horizonte - SP, com área de 4.752,90 m2, por preço não inferior ao constante

da avaliação anexa ao presente edital”, por preço não inferior ao constante da avaliação anexa ao

presente edital, cujo Edital de Licitação nº 018/2022, foi resumidamente publicado pela Imprensa Oficial

do Estado através da edição nº 132(26) pag. 361 de 5 de fevereiro de 2022, pelo Jornal A Gazeta de São

Paulo (jornal de grande circulação no Estado), edição 5.878, pag. B9, de 5 de fevereiro de 2022, pela

imprensa oficial do município (Diário Eletrônico), edição nº 0931, pag.5, de 7 de fevereiro de 2022, além
de afixação no mural e disponibilizado no sitio 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 fis. 117), 01 (uma) empresa manifestou interesse na participação e entregou

tempestivamente os envelopes “Documentação e Proposta” a qual passo a declinar: JUVINIANO

PREPARO DE SOLO PARA PLANTIO LTDA- EPP - CNPJ/ME nº 07.048.172/0001-84, com sede na Praça Dr.

Euclydes Cardoso Castilho, nº 84, Centro, nesta cidade de Novo Horizonte - SP; representada por

Francivaldo Meira Juviniano, portador da Cédula de Identidade nº. 18.098.623-5-SSP/SP e do CPF. Nº

253.428.728-12. Iniciada a sessão pública, o senhor Presidente apresentou aos demais membros da

Comissão e representantes presentes os envelopes 01 - documentação e 02 - proposta apresentada 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 do

envelope 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 a empresa: JUVINIANO PREPARO DE SOLO PARA PLANTIO LTDA - EPP,

portanto deliberou, a Comissão, declará-la HABILITADA. 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 do representante presente se desistiria de

interpor qualquer tipo de reclamo ou recurso contra a fase de habilitação o que possibilitaria a abertura

do envelope proposta. O representante respondeu positivamente. Em prosseguimento o senhor

Presidente solicitou que assinasse o termo de desistência expressa de recurso contra a fase de habilitação

(art. 43, inc. Ill, da lei 8.666/93), o qual será incorporado ao 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, não houve manifestação. O senhor Presidente solicitou

ao representante que aguardassem a deliberação da Comissão. Da análise e exame da proposta, à vista

das exigências constantes do edital, a comissão deliberou classificar a proposta da única empresa para

aquisição do imóvela seguir descrito, com as benfeitorias constantes do Laudo de Avaliação “IV — Imóvel

de Matrícula nº 21.318 — Parte 1-C — um imóvel situado dentro do perímetro urbano do município, na

Fazenda Estiva, Rodovia SP 321, com área de 4.752,90 m? com o seguinte roteiro: Segue confrontando

com frente para a referida rodovia no rumo 71º17' NE numa extensão de 61,96 metros, segue de um lado
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no rumo 14º19' NW numa extensão de 76,97 metros e segue do outro lado com o mesmo rumo e medida,
nosfundos segue no rumo 71º17' NE numa extensão de 61,96 metros, confrontando pelos 2 ladose fundos
com a parte 1-B”, Em primeiro (maior oferta — licitante único) a empresa: JUVINIANO PREPARO DE SOLO

PARA PLANTIO LTDA - EPP - CNPJ/MF nº 07.048.172/0001-84, que ofertou = R$ 654.000,00 (seiscentos e

cihquenta e quatro mil reais), sendo uma parcela de entrada (caução) no valor de R$ R$ 32.679,99 (trinta
e dois mil e seiscentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos) e o remanescente R$ 621.320,01
(seiscentos e vinte e um mil e trezentos e vinte reais e um centavo) com pagamento em 60 (sessenta)
parcelas. Tendo em vista a classificação da proposta acima e atendida as demais condições previstas no
edital da Concorrência, a Comissão deliberou julgar o licitante vencedorpor 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

o1 60

Matrícula|JUVINIANO PREPARO DE SOLO PARA PLANTIO|R$ 654.000,00 (sessenta)
21.318 LTDA - EPP parcelas

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, representante legal e por mim Antonio Brito

MARIEa :escu
Membro

ALINE VAZ BERTO

Membro
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