
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: URBES - SOROCABA - (SP)

 

    Licitação: (Ano: 2022/ URBES / Nº Processo: 794)

 

     às 09:06:01 horas do dia 07/02/2022 no endereço RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO,

98-., bairro JARDIM FACULDADE, da cidade de SOROCABA - SP, reuniram-se o Pregoeiro

da disputa Sr(a). MONICA DOS SANTOS HIRATA, e a respectiva Equipe de Apoio,

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

Nº Processo: 794 - 2022/01 que tem por objeto LICITAÇÃO, DO TIPO MENOR PREÇO,

DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE

MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Microesfera de vidro retro refletiva tipoII / Drop-on � sacos de 25kg cada, conforme

especificação do Anexo IV

Lote (2) - Microesfera de vidro retro refletiva tipoII / Drop-on � sacos de 25kg cada, conforme

especificação do Anexo IV

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Microesfera de vidro retro refletiva tipoII / Drop-on � sacos de 25kg cada, conforme

especificação do Anexo IV

Lote (2) - Microesfera de vidro retro refletiva tipoII / Drop-on � sacos de 25kg cada, conforme

especificação do Anexo IV

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/02/2022 16:03:27:042 PORTO SINALIZACAO EIRELI  R$ 120.000,00

04/02/2022 13:50:38:428 TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI  R$ 200.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/02/2022 16:03:27:042 PORTO SINALIZACAO EIRELI  R$ 360.000,00

04/02/2022 13:50:38:428 TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI  R$ 600.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

07/02/2022 09:15:19:218 TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI  R$ 119.000,00

04/02/2022 16:03:27:042 PORTO SINALIZACAO EIRELI  R$ 120.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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    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 07/02/2022, às 09:40:52 horas, no lote (1) - Microesfera de vidro retro refletiva

tipoII / Drop-on � sacos de 25kg cada, conforme especificação do Anexo IV -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 07/02/2022, às 16:03:37 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/02/2022, às 16:03:37 horas, no lote (1) - Microesfera de vidro retro refletiva

tipoII / Drop-on � sacos de 25kg cada, conforme especificação do Anexo IV -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

MONICA DOS SANTOS HIRATA - desclassificou o fornecedor: TINPAVI INDUSTRIA E

COMERCIO DE TINTAS EIRELI. No dia 08/03/2022, às 14:44:17 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No lote (1) - Microesfera de vidro retro refletiva tipoII / Drop-on � sacos de 25kg cada,

conforme especificação do Anexo IV - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 07/02/2022, às 09:40:48 horas, no lote (2) - Microesfera de vidro retro refletiva

tipoII / Drop-on � sacos de 25kg cada, conforme especificação do Anexo IV -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 07/02/2022, às 16:03:46 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/02/2022, às 16:03:46 horas, no lote (2) - Microesfera de vidro retro refletiva

tipoII / Drop-on � sacos de 25kg cada, conforme especificação do Anexo IV -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

MONICA DOS SANTOS HIRATA - desclassificou o fornecedor: TINPAVI INDUSTRIA E

COMERCIO DE TINTAS EIRELI. No dia 08/03/2022, às 15:58:03 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No lote (2) - Microesfera de vidro retro refletiva tipoII / Drop-on � sacos de 25kg cada,

conforme especificação do Anexo IV - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

07/02/2022 09:17:31:859 TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI  R$ 359.000,00

04/02/2022 16:03:27:042 PORTO SINALIZACAO EIRELI  R$ 360.000,00
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    No dia 07/02/2022, às 16:03:36 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA DOS SANTOS

HIRATA - desclassificou o fornecedor - TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS

EIRELI, no lote (1) - Microesfera de vidro retro refletiva tipoII / Drop-on � sacos de 25kg cada,

conforme especificação do Anexo IV. O motivo da desclassificação foi: Valor acima do

estimado, não tivemos êxito na negociação.

 

    No dia 07/02/2022, às 16:03:46 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA DOS SANTOS

HIRATA - desclassificou o fornecedor - TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS

EIRELI, no lote (2) - Microesfera de vidro retro refletiva tipoII / Drop-on � sacos de 25kg cada,

conforme especificação do Anexo IV. O motivo da desclassificação foi: Valor acima do

estimado, não tivemos êxito na negociação.

 

    No dia 08/03/2022, às 14:44:17 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA DOS SANTOS

HIRATA - desclassificou o fornecedor - PORTO SINALIZACAO EIRELI, no lote (1) -

Microesfera de vidro retro refletiva tipoII / Drop-on � sacos de 25kg cada, conforme

especificação do Anexo IV. O motivo da desclassificação foi: Valor ofertado é acima do

estimado. O fornecedor não tem possibilidades de cobrir a oferta.

 

    No dia 08/03/2022, às 15:58:03 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA DOS SANTOS

HIRATA - desclassificou o fornecedor - PORTO SINALIZACAO EIRELI, no lote (2) -

Microesfera de vidro retro refletiva tipoII / Drop-on � sacos de 25kg cada, conforme

especificação do Anexo IV. O motivo da desclassificação foi: O valor ofertado é acima do

estimado, e o fornecedor não tem possibilidade de cobrir a oferta.

 

        No dia 08/03/2022, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da

ata: 

 

    Em contato com a licitantes e conforme consta no histórico de mensagens nenhum

fornecedor cobriu o valor estimado dos lotes, restando assim fracassar este certame, que

posteriormente será homologado/fracassado pela autoridade competente.

 

    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.

 

MONICA DOS SANTOS HIRATA

Pregoeiro da disputa

 

CLAUDIA APARECIDA FERREIRA
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Autoridade Competente

 

EVERTON LUIZ DE LIMA

Membro Equipe Apoio

 

ALTAIR APARECIDO DE SOUZA CESAR

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
05.240.677/0001-10 PORTO SINALIZACAO EIRELI

17.592.525/0001-66 TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI
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