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ATA DA SESSÃO DO PREGÃO Nº. 05/2018 

 

Ao oitavo dia do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às 09h00min, compareceu na sede da 

FUNBEPE – Fundação Beneficente de Pedreira, o Pregoeiro Flávio Almeida Martins, designado 

pela Superintendente e pelo Presidente da Fundação, para credenciamento, abertura e 

julgamento dos envelopes n° 01 – Proposta e 02 – Documentações de Habilitação, do 

mencionado pregão, que tem como objeto a contratação de empresa(s) para fornecimento 

parcelado de materiais de limpeza e cozinha descartáveis, para atendimento das necessidades 

operacionais desta Fundação. 

 

Compareceram seguintes as empresas e respectivos representantes: 

RODRIGO TONELOTTO - Ronaldo José Tonelotto 

KID LIXO INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA EPP - Lucas 

Donizete Thimoteo 

RICARDO GONÇALVES ITAPIRA – ME - Josias Galvão De França 

ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - Rivaldo Valerio Neto 

 

Os envelopes foram analisados pelo Pregoeiro e pelos representantes, e seus fechos foram 

rubricados pelo Pregoeiro. 

 

Foram abertos os envelopes de nº 01, cujas propostas foram analisadas e rubricadas pelo 

pregoeiro e por todos os representantes. 

 

Ao conferir a proposta da licitante RICARDO GONÇALVES ITAPIRA – ME, o Pregoeiro verificou 

que havia erro na quantidade do item 35 - SACO DE LIXO BRANCO, DE 100 L. A licitante 

informou em sua proposta a quantidade de 1500 pacotes, e o edital menciona apenas 150. Dada 

a palavra ao representante da licitante, o mesmo informou que se tratava de erro de digitação, e 

que a empresa estava ciente de que forneceria 150 pacotes. O Pregoeiro decidiu não 

desclassificar a proposta para o item, pois não constatou vício insanável ou capaz de maculá-la, 

já que era claramente possível constatar que foi um mero erro material. Não foram identificadas 

inconsistências nas demais propostas.  

 

Após, procedeu-se com a etapa de lances para os itens. 

 

Foram abertos os envelopes de nº 02 de todas as licitantes, pois todas venceram itens, onde o 

Pregoeiro verificou que os envelopes de todas estavam de acordo com as disposições do item 8 

do edital. Portanto, todas as licitantes estão HABILITADAS. 

 

RESSALVA: 
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O Pregoeiro faz constar que, diante da atual situação de contenção de gastos pela qual esta 

Fundação vem passando, tentou negociar os valores dos itens com as licitantes, onde só 

conseguiu alguns descontos, conforme sessão de negociação no Histórico do Pregão. 

 

O Pregoeiro faz constar que nenhum dos representantes manifestou sua vontade de recorrer 

quanto aos procedimentos do certame, portanto, todos decaíram do direito de recorrer.  

 

O Resultado do certame ainda será encaminhado à Superintendente e ao Presidente para 

Homologação. 

 

Segue anexo o Histórico do Pregão. 

 

Nada mais havendo a constar, o Pregoeiro declarou encerrada a sessão, agradecendo a 

presença de todos. 

 
 
 
 

Flávio Almeida Martins 
PREGOEIRO 

 
 
 

 

Ronaldo José Tonelotto 

RODRIGO TONELOTTO 
 

 

 

Lucas Donizete Thimoteo 

KID LIXO INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA EPP 
 

 

 

Josias Galvão de França 

RICARDO GONÇALVES ITAPIRA – ME 
 
 
 
 

Rivaldo Valerio Neto 
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 

 
 


