
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE CARAPICUIBA - CARAPICUIBA - (SP)

 

    Licitação: (Ano: 2022/ MUNICIPIO DE CARAPICUIBA / Nº Processo: 5648/2022)

 

     às 15:00:33 horas do dia 02/06/2022 no endereço RUA JOAQUIM DAS NEVES 211-

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

Pregoeiro da disputa Sr(a). CLEONICE DIAS DE SOUSA, e a respectiva Equipe de Apoio,

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

Nº Processo: 5648/2022 - 2022/30/2022 que tem por objeto Aquisição de equipamentos,

máquinas e materiais para serviços gerais.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Equipamentos, máquinas e materiais para serviços gerais.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Equipamentos, máquinas e materiais para serviços gerais.

 

    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 02/06/2022, às 15:34:01 horas, no lote (1) - Equipamentos, máquinas e materiais

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/06/2022 14:21:32:510 APARECIDA AUGUSTA FERREIRA BARBA - ME  R$ 99.900,00

31/05/2022 14:16:47:097 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 77.837,90

02/06/2022 13:39:43:169 FTS DO BRASIL COMERCIAL - EPP.  R$ 778.379,90

02/06/2022 14:13:52:649 G-F COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRI  R$ 77.837,00

02/06/2022 14:20:08:892 MCL CONSTRUTORA, PROJETOS E CONSULTORIA
EIRELI  R$ 77.837,99

Data-Hora Fornecedor Lance

02/06/2022 15:22:19:413 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI  R$ 45.000,00

02/06/2022 15:22:12:915 FTS DO BRASIL COMERCIAL - EPP.  R$ 49.999,98

13/06/2022 Página 1 de 3



para serviços gerais. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No

dia 09/06/2022, às 15:34:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/06/2022, às 15:34:10 horas, no lote (1) - Equipamentos, máquinas e materiais

para serviços gerais. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: A empresa UNHA & COR COSMETICOS EIRELI foi declarada

vencedora. No dia 13/06/2022, às 14:40:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/06/2022, às 14:40:25 horas, no lote (1) - Equipamentos, máquinas e materiais

para serviços gerais. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Fica adjudicado  o pregão eletrônico 30/2022 que tem por objeto

Aquisição de equipamentos, máquinas e materiais para serviços gerais,a favor da empresa

UNHA & COR COSMETICOS EIRELI para o lote 1 do edital.

 

    No dia 13/06/2022, às 14:40:25 horas, no lote (1) - Equipamentos, máquinas e materiais

para serviços gerais. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa UNHA & COR COSMETICOS EIRELI com o valor R$ 45.000,00.

 

    No dia 02/06/2022, às 14:13:52 horas, o Pregoeiro da licitação - CLEONICE DIAS DE

SOUSA - desclassificou a proposta do fornecedor - G-F COMERCIO E IMPORTACAO DE

EQUIPAMENTOS INDUSTRI, no lote (1) - Equipamentos, máquinas e materiais para

serviços gerais. O motivo da desclassificação foi: Desclassificado por não atender ao item

5.1 do edital.

 

    No dia 02/06/2022, às 14:20:08 horas, o Pregoeiro da licitação - CLEONICE DIAS DE

SOUSA - desclassificou a proposta do fornecedor - MCL CONSTRUTORA, PROJETOS E

CONSULTORIA EIRELI, no lote (1) - Equipamentos, máquinas e materiais para serviços

gerais. O motivo da desclassificação foi: Desclassificada por não atender ao item 5.1 e 5.4

do edital.

 

    No dia 02/06/2022, às 14:21:32 horas, o Pregoeiro da licitação - CLEONICE DIAS DE

SOUSA - desclassificou a proposta do fornecedor - APARECIDA AUGUSTA FERREIRA

BARBA - ME, no lote (1) - Equipamentos, máquinas e materiais para serviços gerais. O

motivo da desclassificação foi: Desclassificada por não atender ao item 5.1 do edital.

 

    No dia 13/06/2022, às 14:47:36 horas, a autoridade competente da licitação - RENATO

MARTINS FILHO - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa
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declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

CLEONICE DIAS DE SOUSA

Pregoeiro da disputa

 

RENATO MARTINS FILHO

Autoridade Competente

 

DIEGO COSTA CHARDUA

Membro Equipe Apoio

 

LEYDIANE FERREIRA SILVA DA CRUZ

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
17.505.408/0001-18 APARECIDA AUGUSTA FERREIRA BARBA - ME

29.286.699/0001-80 FTS DO BRASIL COMERCIAL - EPP.

23.358.643/0001-07 G-F COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRI

41.506.483/0001-88 MCL CONSTRUTORA, PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI

17.513.233/0002-71 UNHA & COR COSMETICOS EIRELI
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