
Prefeitura de Carapicuíba 
Secretaria da Fazenda                                     

Departamento de Licitações e Compras 
 

1 
 

ATA DE REUNIÃO DA PREGOEIRA E EQUIPE DE 

APOIO 
 

Processo n.º  50463 / 21. 

Pregão nº 82 / 21. 

 

Ref.: Impugnação ao edital apresentado pela empresa MTB Científica 
Equipamentos para Laboratório Ltda. 
 

 

Às 14:30 h  do dia 17  / 11  / 2021, nas dependências da sala onde se 

encontra instalada a Pregoeira e equipe de apoio nomeada através de 

Portaria, na Rua Joaquim das Neves, nº 211 - térreo - Vila Caldas, 

reuniram-se com a finalidade específica de analisar a impugnação ao 

edital apresentado pela empresa MTB Científica Equipamentos para 

Laboratório Ltda., e dar continuidade à formalização do Pregão 

Presencial acima, que tem por objeto a contratação de empresa 

especializada em manutenção de câmaras de vacinas, oriundo do 

Processo  Administrativo  n.º  36985 / 21.  

 
 
 

Lida a impugnação, observou-se que a impugnante insurgiu-se contra a 
não exigência da certidão de acervo técnico. 
 

 
Analisada a impugnação e o memorando SMS – Suprimentos nº 

199/2021 emitido pela Secretaria de Saúde, a Pregoeira e a equipe de 
apoio decidem negar provimento à mesma, pois tal exigência serviria 
apenas para dificultar o ingresso de outras empresas interessadas em 

participar do certame prejudicando o caráter competitivo do Pregão. 
 
 

Diante do acima exposto, a Pregoeira e a equipe de apoio com base na 
lei de regência e no memorando acima citados, decidem negar 

provimento à impugnação apresentada pela empresa MTB Científica 
Equipamentos para Laboratório Ltda. 
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Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião para a qual se 

lavrou esta ata, sem emendas ou rasuras, que depois de lida e achada 
conforme vai assinada por todos. 

 

Pregoeira e equipe de apoio: 

 

Eidmar Carnuta da Silva - Pregoeira 

 

Equipe de apoio: 

 

Cleonice Dias de Sousa 

 

Diego Costa Chardua 


