
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE CARAPICUIBA - CARAPICUIBA - (SP)

 

    Licitação: (Ano: 2021/ MUNICIPIO DE CARAPICUIBA / Nº Processo: 41946/2021)

 

     às 15:00:12 horas do dia 18/11/2021 no endereço RUA JOAQUIM DAS NEVES 211-

PREFEITURA, bairro VILA CALDAS, da cidade de CARAPICUIBA - SP, reuniram-se o

Pregoeiro da disputa Sr(a). EIDMAR CARNUTA DA SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio,

designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão

Nº Processo: 41946/2021 - 2021/35/2021 que tem por objeto Registro de preços para

aquisição de caminhão toco basculante.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Caminhão toco basculante, caçamba 6m³.

Lote (2) - Caminhão toco basculante, caçamba 3m³.

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Caminhão toco basculante, caçamba 6m³.

Lote (2) - Caminhão toco basculante, caçamba 3m³.

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2021 14:12:45:782 ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI  R$ 1.200.000,00

16/11/2021 19:19:07:522 TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 940.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/11/2021 19:19:07:522 TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 389.000,00

26/10/2021 16:02:25:071 FIBRA DISTRIBUICAO & LOGISTICA EIRELI  R$ 389.300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/11/2021 19:19:07:522 TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 940.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/11/2021 15:26:16:713 TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 384.000,00

18/11/2021 15:25:46:867 FIBRA DISTRIBUICAO & LOGISTICA EIRELI  R$ 384.900,00
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disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 18/11/2021, às 15:48:59 horas, no lote (1) - Caminhão toco basculante, caçamba

6m³. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 29/11/2021, às

14:41:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/12/2021, às 12:39:38 horas, no lote (1) - Caminhão toco basculante, caçamba

6m³. -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte:

As empresas que foram vencedoras na etapa de lances, foram consideradas não aptas, por

não atender aos itens do Edital conforme citado. No dia 01/12/2021, às 12:39:52 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (1) - Caminhão toco basculante, caçamba 6m³. - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

    No dia 18/11/2021, às 15:31:38 horas, no lote (2) - Caminhão toco basculante, caçamba

3m³. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 24/11/2021, às

15:28:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/11/2021, às 15:28:57 horas, no lote (2) - Caminhão toco basculante, caçamba

3m³. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

O coordenador - EIDMAR CARNUTA DA SILVA - desclassificou o fornecedor:

TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA. No dia 29/11/2021, às 14:40:03 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (2) - Caminhão toco basculante, caçamba 3m³. - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

    No dia 18/11/2021, às 14:12:45 horas, o Pregoeiro da licitação - EIDMAR CARNUTA DA

SILVA - desclassificou a proposta do fornecedor - ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS

EIRELI, no lote (1) - Caminhão toco basculante, caçamba 6m³. O motivo da desclassificação

foi: A empresa foi desclassificada por possibilitar a sua identificação por meio dos anexos,

descumprindo o item 5.2 e 5.4 do Edital.

 

    No dia 24/11/2021, às 15:28:57 horas, o Pregoeiro da licitação - EIDMAR CARNUTA DA

SILVA - desclassificou o fornecedor - TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA, no
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lote (2) - Caminhão toco basculante, caçamba 3m³. O motivo da desclassificação foi: A

empresa TRANSFORMAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, foi considerada desclassificada

para o lote por não atender ao item 8.1 do Edital.

 

    No dia 29/11/2021, às 14:40:03 horas, o Pregoeiro da licitação - EIDMAR CARNUTA DA

SILVA - desclassificou o fornecedor - FIBRA DISTRIBUICAO & LOGISTICA EIRELI, no lote

(2) - Caminhão toco basculante, caçamba 3m³. O motivo da desclassificação foi: A empresa

foi inabilitada por não atender ao Edital, no que tange aos itens:

4.3.7.Declaração de inexistência de fato superveniente e impeditivo da Habilitação(Anexo II);

4.3.8.Declaração de cumprimento do inc. V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de

1993, acrescido pela Lei nº 9854 - (Anexo III);

8.1.Proposta Comercial.

 

    No dia 29/11/2021, às 14:41:34 horas, o Pregoeiro da licitação - EIDMAR CARNUTA DA

SILVA - desclassificou o fornecedor - TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA, no

lote (1) - Caminhão toco basculante, caçamba 6m³. O motivo da desclassificação foi: A

empresa foi desclassificada..

 

    No dia 01/12/2021, às 12:42:44 horas, a autoridade competente da licitação - RENATO

MARTINS FILHO - alterou a situação da licitação para fracassada. O motivo da alteração foi

o seguinte: A licitação foi considerada Fracassada.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

EIDMAR CARNUTA DA SILVA

Pregoeiro da disputa

 

RENATO MARTINS FILHO

Autoridade Competente

 

DIEGO COSTA CHARDUA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
29.887.078/0001-51 FIBRA DISTRIBUICAO & LOGISTICA EIRELI

10.577.266/0001-55 ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI

32.426.859/0001-53 TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA
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