
Pregão Presencial Nº: 78/2022

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Processo de Compra Nº: 40407/2022

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de licença de software para análise de oportunidades em energia e
água.

Nº Item 1 Material: 2.1.3175 - Contratação de empresa especializada visando fornecimento de solução de licença de uso de
software para análise de oportunidade e metas em energia e água através de contas, auditoria de consumos, juntamente com a
sua implementação e treinamento, além de sua operação mensal, a serem geridos em todas as unidades consumidoras
administrados da prefeitura, com disponibilização de plataforma web para acesso e controle, conforme detalhamentos e
especificações (Período de 12 meses).
                 Fase: Propostas

ECCOSAVE SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA 82.786,00

Fornecedor Vlr. Lance Final

Negociação - Vencedor

Vlr. Negociado

ECCOSAVE SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA 82.786,00 63.000,00

Nº Item 1 Material: 2.1.3175 - Contratação de empresa especializada visando fornecimento de solução de licença de uso de
software para análise de oportunidade e metas em energia e água através de contas, auditoria de consumos, juntamente com a
sua implementação e treinamento, além de sua operação mensal, a serem geridos em todas as unidades consumidoras
administrados da prefeitura, com disponibilização de plataforma web para acesso e controle, conforme detalhamentos e
especificações (Período de 12 meses).
ECCOSAVE SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA 63.000,00 1º Lugar

CLASSIFICAÇÃO

PREÂMBULO

No dia 15/08/2022, às 09:00, reuniram-se na Sala de Licitações, situada na Rua. Joaquim das Neves, 211, térreo, bairro Vila
Caldas, na cidade de Carapicuíba, a Pregoeira e Equipe de Apoio, para a Sessão Pública do Pregão em Epígrafe.

Aberta a sessão, procedeu-se ao exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação
da existência de poderes de formulação de propostas e  prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte
conformidade:

CREDENCIAMENTO

Representante Empresa

HUGO MEIER HASSEN ECCOSAVE SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA

O representante da empresa presente foi credenciado.

REGISTRO DO PREGÃO

Ato contínuo, foi aberto o Envelope contendo a Proposta e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, a
Pregoeira examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento, com aqueles definidos no Edital, nos
termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002.

Em seguida, a Pregoeira negociou com o representante da empresa presente. A negociação ficou da seguinte forma:

REGISTRO DO PREGÃO

Prefeitura do Município de Carapicuíba I Tel: 4164-5500 I Rua Joaquim das Neves, Nº 211 - Vila Caldas - Carapicuíba/SP - CEP 06.310-030 -



Pregão Presencial Nº: 78/2022

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Processo de Compra Nº: 40407/2022

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de licença de software para análise de oportunidades em energia e
água.

Em ato contínuo, foram abertos os envelopes contendo a documentação de habilitação, após análise dos documentos das
empresas classificadas, todas foram consideradas habilitadas, os itens serão adjudicados para as seguintes empresas:

ECCOSAVE SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA

Item Cod. Mat. Descrição Quant. Valor TotalValor Unit.

1 2.1.3175 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FORNECIMENTO DE 1,0000 63.000,00 63.000,00

R$ 63.000,00Valor total dos itens:

ENCERRAMENTO

Fica aberto o prazo de 03 (três) dias úteis para a empresa ECCOSAVE SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA apresentar a
prova de conceito , conforme 9.3 do Edital.

Tendo em vista que o representante da licitante presente não manifestou intenção em recorrer quanto ao resultado do
certame, foi-lhe informado que decaiu, naquele momento do direito de recorrer.

Foi redigida a presente Ata, que segue assinada pelo representante da empresa presente e todos os demais.

Eidmar Carnuta Da Silva
Pregoeiro(a)

Bruna Valença Mallorga
Equipe de Apoio

Cleonice Dias Da Sousa
Equipe de Apoio

HUGO MEIER HASSEN
ECCOSAVE SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA

REPRESENTANTES DAS LICITANTES

ASSINAM

PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO

Prefeitura do Município de Carapicuíba I Tel: 4164-5500 I Rua Joaquim das Neves, Nº 211 - Vila Caldas - Carapicuíba/SP - CEP 06.310-030 -
Tel: 4164-5500 CNPJ:44.892.693/0001-40


