
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE CARAPICUIBA - CARAPICUIBA - (SP)

 

    Licitação: (Ano: 2022/ MUNICIPIO DE CARAPICUIBA / Nº Processo: 8408/2022)

 

     às 15:02:48 horas do dia 08/04/2022 no endereço RUA JOAQUIM DAS NEVES 211-

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

Pregoeiro da disputa Sr(a). LEYDIANE FERREIRA SILVA DA CRUZ, e a respectiva Equipe

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

do Pregão Nº Processo: 8408/2022 - 2022/16/2022 que tem por objeto Aquisição de cortinas

e trilhos para palco do anfiteatro FUCA.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Cortina de veludo 13,00 x 3,10mts.

Lote (2) - Trilho motorizado.

Lote (3) - Cortina de veludo 13,00 x 3,10mts, com trilho max.

Lote (4) - Cortina com blackout, 2,00 x 3,10mts.

Lote (5) - Cortina blackout, 2,00 x 1,20mts.

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

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 12:25:02:560 ACEL DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 200.000,00

07/04/2022 15:26:09:482 JULEAN DECORACOES LTDA - ME  R$ 7.366,53

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 12:25:02:560 ACEL DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 78.000,00

07/04/2022 15:26:09:482 JULEAN DECORACOES LTDA - ME  R$ 8.720,66

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 12:25:02:560 ACEL DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 150.000,00

07/04/2022 15:26:09:482 JULEAN DECORACOES LTDA - ME  R$ 7.980,85

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 12:25:02:560 ACEL DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 5.000,00

07/04/2022 15:26:09:482 JULEAN DECORACOES LTDA - ME  R$ 4.932,48

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/04/2022 12:25:02:560 ACEL DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 4.000,00

07/04/2022 15:26:09:482 JULEAN DECORACOES LTDA - ME  R$ 11.344,84
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seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Cortina de veludo 13,00 x 3,10mts.

Lote (2) - Trilho motorizado.

Lote (3) - Cortina de veludo 13,00 x 3,10mts, com trilho max.

Lote (4) - Cortina com blackout, 2,00 x 3,10mts.

Lote (5) - Cortina blackout, 2,00 x 1,20mts.

 

    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

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 08/04/2022, às 15:48:01 horas, no lote (1) - Cortina de veludo 13,00 x 3,10mts. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 19/04/2022, às

12:42:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/04/2022, às 12:42:38 horas, no lote (1) - Cortina de veludo 13,00 x 3,10mts. -  a

situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após

Data-Hora Fornecedor Lance

08/04/2022 15:16:49:941 JULEAN DECORACOES LTDA - ME  R$ 7.366,00

08/04/2022 12:25:02:560 ACEL DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 200.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/04/2022 15:17:08:751 JULEAN DECORACOES LTDA - ME  R$ 8.720,00

08/04/2022 12:25:02:560 ACEL DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 78.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/04/2022 15:17:24:797 JULEAN DECORACOES LTDA - ME  R$ 7.980,50

08/04/2022 12:25:02:560 ACEL DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 150.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/04/2022 15:17:40:448 JULEAN DECORACOES LTDA - ME  R$ 4.932,20

08/04/2022 12:25:02:560 ACEL DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/04/2022 15:20:27:422 JULEAN DECORACOES LTDA - ME  R$ 3.999,65

08/04/2022 12:25:02:560 ACEL DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 4.000,00
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análise da documentação e proposta comercial, foi verificado que nos itens: 4.3.2 (Contrato

Social foi apresentado das fls 03/10 à 10/10 constando somente a 5ª alteração contratual,

não sendo possível constatar a consolidação do mesmo) e 4.5.3 (Certidão de Débitos

Inscritos na Divida Ativa do Estado, não foi possível a autenticidade da Certidão no site

indicado no documento apresentado, diante do exposto fica a empresa JULEAN

DECORAÇÕES LTDA considerada INABILITADA.

 

    No dia 08/04/2022, às 15:25:46 horas, no lote (2) - Trilho motorizado. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 19/04/2022, às 12:42:50 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/04/2022, às 12:42:50 horas, no lote (2) - Trilho motorizado. -  a situação do lote

foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da

documentação e proposta comercial, foi verificado que nos itens: 4.3.2 (Contrato Social foi

apresentado das fls 03/10 à 10/10 constando somente a 5ª alteração contratual, não sendo

possível constatar a consolidação do mesmo) e 4.5.3 (Certidão de Débitos Inscritos na

Divida Ativa do Estado, não foi possível a autenticidade da Certidão no site indicado no

documento apresentado, diante do exposto fica a empresa JULEAN DECORAÇÕES LTDA

considerada INABILITADA.

 

    No dia 08/04/2022, às 15:49:07 horas, no lote (3) - Cortina de veludo 13,00 x 3,10mts,

com trilho max. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 19/04/2022,

às 12:43:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/04/2022, às 12:43:08 horas, no lote (3) - Cortina de veludo 13,00 x 3,10mts,

com trilho max. -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Após análise da documentação e proposta comercial, foi verificado que nos itens:

4.3.2 (Contrato Social foi apresentado das fls 03/10 à 10/10 constando somente a 5ª

alteração contratual, não sendo possível constatar a consolidação do mesmo) e 4.5.3

(Certidão de Débitos Inscritos na Divida Ativa do Estado, não foi possível a autenticidade da

Certidão no site indicado no documento apresentado, diante do exposto fica a empresa

JULEAN DECORAÇÕES LTDA considerada INABILITADA.

 

    No dia 08/04/2022, às 15:32:11 horas, no lote (4) - Cortina com blackout, 2,00 x 3,10mts. -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 19/04/2022, às

12:43:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 19/04/2022, às 12:43:20 horas, no lote (4) - Cortina com blackout, 2,00 x 3,10mts. -

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

análise da documentação e proposta comercial, foi verificado que nos itens: 4.3.2 (Contrato

Social foi apresentado das fls 03/10 à 10/10 constando somente a 5ª alteração contratual,

não sendo possível constatar a consolidação do mesmo) e 4.5.3 (Certidão de Débitos

Inscritos na Divida Ativa do Estado, não foi possível a autenticidade da Certidão no site

indicado no documento apresentado, diante do exposto fica a empresa JULEAN

DECORAÇÕES LTDA considerada INABILITADA.

 

    No dia 08/04/2022, às 15:33:25 horas, no lote (5) - Cortina blackout, 2,00 x 1,20mts. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 19/04/2022, às

12:46:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/04/2022, às 12:46:35 horas, no lote (5) - Cortina blackout, 2,00 x 1,20mts. -  a

situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após

análise da documentação e proposta comercial, foi verificado que nos itens: 4.3.2 (Contrato

Social foi apresentado das fls 03/10 à 10/10 constando somente a 5ª alteração contratual,

não sendo possível constatar a consolidação do mesmo) e 4.5.3 (Certidão de Débitos

Inscritos na Divida Ativa do Estado, não foi possível a autenticidade da Certidão no site

indicado no documento apresentado, e 8.2 (Apresentou proposta faltando o item 5). Ficando

a empresa JULEAN DECORAÇÕES LTDA INABILITADA.

 

    No dia 19/04/2022, às 12:59:28 horas, a autoridade competente da licitação - RENATO

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

o seguinte: A empresa classificada na etapa de lances não atendeu as exigências

Editalícias, restando o FRACASSO  do certame.

 

    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.

 

LEYDIANE FERREIRA SILVA DA CRUZ

Pregoeiro da disputa

 

RENATO MARTINS FILHO

Autoridade Competente

 

Proponentes:
05.056.164/0001-54 ACEL DECORACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
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10.525.127/0001-88 JULEAN DECORACOES LTDA - ME
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