ATA DA SESSÃO PÚBLICA CONTINUÍDADE
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2022
Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois às 09h00min, na sede do
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Regional do Estado do Paraná –
SENAR/PR, a Comissão de Licitações do SENAR PR e sua Equipe de Apoio, deu início aos trabalhos
da sessão de continuidade do PREGÃO PRESENCIAL EDITAL nº 010/2022 convocado para
Aquisição de camisetas promocionais e pano de batida. Neste momento a Comissão de Licitação
percebeu que para o Lote 02, a empresa COTEX TEXTIL LTDA não havia sido classificada para a
fase de lances, estando desclassificada, pois de acordo com o item 9.9 do Edital, a empresa em sua
proposta estava com o valor superior a 15%:
LOTE 02
CLASSIFICAÇÃO
1°
2°
3°
4°
5°
6°

EMPRESA
BM IND E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA
CO-PES TEXTIL LTDA
L.S. DOS SANTOS ANDRADE LTDA
COTEX TEXTIL LTDA
MEAC INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA
B20 CONFECÇÕES LTDA

CNPJ
40.035.561/0001-40
28.796.802/0001-79
36.585.015/0001-06
36.470.893/0001-86
01.873.927/0001-07
10.989.063/0001-76

PROPOSTAS (VALOR DO
LOTE)
R$
352.000,00
R$
369.600,00
R$
371.800,00
R$
407.000,00
R$
433.400,00
R$
492.360,00

PORCENTAGEM
0,00%
5,00%
5,62%
15,63%
23,13%
39,88%

Sendo assim, o lote 02 restou frustrado. Explica-se que os atos da Comissão de Licitação, ao solicitar
a amostra do lote 02 à empresa COTEX TEXTIL LTDA foram equivocados e, aplicando-se o poder de
autotutela para rever seus atos, os torna nulos. Retifica-se a ata publicada no dia 02 de maio de
2022, onde a pregoeira informou que a empresa L.S. DOS SANTOS ANDRADE LTDA entregou
amostra para o lote 02, na verdade, a amostra entregue pela empresa foi apenas para o lote 03.
Sobre os pedidos de desclassificação dos lotes 01 e 02, são os seguintes: as empresas L.S. DOS
SANTOS ANDRADE LTDA e CO-PES TEXTIL LTDA desistiram da arrematação, como primeira e
segunda colocadas. Referente à amostra do Lote 01, a terceira colocada na fase de lances, lance
número 30, foi a empresa COTEX TEXTIL LTDA, com o valor unitário de R$ 14,50 e valor total de R$
145.000,00 e a amostra foi entregue no dia 11 de maio de 2022, a qual foi devidamente aprovada.
Para O LOTE 03, conforme ata publicada no dia 02 de maio de 2022, a amostra da empresa L.S.
DOS SANTOS ANDRADE LTDA foi aprovada, sendo o valor unitário de R$ 26,90, valor total de R$
13.450,00. Após essas explicações, segue-se para a fase de habilitação dos lotes 01 e 03. A
empresa L.S. DOS SANTOS ANDRADE LTDA, nos seus documentos de habilitação, não entregou o
documento de Certidão negativa municipal, conforme item 8.3.2 alínea “d”, restando inabilitada.
Sendo assim, o lote 03 restou frustrado. A Comissão de Licitação informa que será publicada nova
licitação para o objeto do lote 03, pano de batida, com uma quantidade superior ao ora licitado e,
portanto, opta-se por frustrar esse Lote 03 e incluir essas quantidades neste novo edital, preazando
pelo princípio da economicidade. A empresa COTEX TEXTIL LTDA, em seu envelope de habilitação,
apresentou todos os documentos conforme o edital, porém as certidões estadual, municipal e de
FGTS, estavam vencidas, sendo que a Comissão de Licitação as atualizou, de conforme item 15.16
do Edital. A empresa COTEX TEXTIL LTDA restou habilitada. Neste momento é dado o prazo para e
empresa COTEX TEXTIL LTDA apresentar sua proposta atualizada, de acordo com o valor do seu
último lance, sendo que restou vencedora do LOTE 01. É concedido prazo de recurso de 02 dias
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úteis. Nada mais havendo a tratar, é encerrada a sessão, informando que o resultado será publicado
no site do Sistema Faep.
COMISSÃO:
Juliana de Andrade Ramirez
Comissão de Licitação e Pregoeira

Priscila Ranzani Oliva
Presidente Suplente da Comissão de
Licitação e Pregoeira

Thiago Sousa
Equipe de Apoio
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