ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
Dependência: CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS - 1 - (SP)
Licitação: (Ano: 2021/ CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS / Nº Processo: 3.901/21)
às 10:30:39 horas do dia 13/12/2021 no endereço R. 7 DE SETEMBRO-2078, bairro
CENTRO, da cidade de SAO CARLOS - SP, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).
MAICO ARISTIDES GUARNIERI, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de
nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:
3.901/21 - 2021/PE 006/21 que tem por objeto fornecimento de equipamentos para
transmissão de TV, a serem utilizados em transmissões das Sessões do Legislativo
Municipal.
Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:
Lote (1) - Equipamentos de TV
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

13/12/2021 10:10:39:120 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

R$ 130.106,00

13/12/2021 08:13:27:360 FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA EIRELI

R$ 129.400,00

08/12/2021 12:11:00:539 AUAD CORREA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

R$ 126.400,00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os
seguintes menores preços:
Lote (1) - Equipamentos de TV
Data-Hora

Fornecedor

Lance

13/12/2021 11:15:53:910 FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA EIRELI

R$ 102.400,00

13/12/2021 11:15:39:194 AUAD CORREA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

R$ 102.500,00

13/12/2021 10:10:39:120 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

R$ 130.106,00

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 13/12/2021, às 11:17:33 horas, no lote (1) - Equipamentos de TV - a situação do
lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada
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- servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 13/12/2021, às 15:06:00 horas, a situação do
lote foi finalizada.
No dia 13/12/2021, às 15:06:00 horas, no lote (1) - Equipamentos de TV - a situação do
lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por ter
apresentado o menor preço e estando aceitável, declaro a empresa VENCEDORA o
certame e aguardamos o envio da Proposta e Documentação de Habilitação nos termos do
Edital. No dia 15/12/2021, às 15:41:54 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 15/12/2021, às 15:41:54 horas, no lote (1) - Equipamentos de TV - a situação do
lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador MAICO ARISTIDES GUARNIERI - desclassificou o fornecedor: FLAVIA CRISTINA SILVA
PIMENTA EIRELI. No dia 15/12/2021, às 15:48:06 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 15/12/2021, às 15:48:06 horas, no lote (1) - Equipamentos de TV - a situação do
lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
Considerando a desclassificação da primeira colocada, fica convocada a segunda empresa
AUAD Equipamentos Eletrônicos a apresentar a Proposta devidamente atualizada, bem
como todos os Documentos de Habilitação, no prazo de 3 dias úteis, conforme disposto no
item 12.1. do Edital do Pregão Eletrônico nº 006/21, encaminhando o devido comprovante
de postagem, caso seja enviado por remessa postal, para o e-mail
compras@camarasaocarlos.sp.gov.br. No dia 03/01/2022, às 16:36:31 horas, a situação do
lote foi finalizada.
No dia 03/01/2022, às 16:36:31 horas, no lote (1) - Equipamentos de TV - a situação do
lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a
Proposta apresentada e estando os Documentos de Habilitação aptos, ADJUDICO o objeto
à empresa, e encaminho à Presidência desta Casa de Leis, sugerindo que a Proposta com
as especificações detalhadas sejam enviadas para parecer pelo Setor responsável, visando
à comprovação da capacidade técnica dos produtos a serem fornecidos.
Não havendo óbices, seguirá para os procedimentos de Homologação.
No dia 03/01/2022, às 16:36:31 horas, no lote (1) - Equipamentos de TV - pelo critério de
menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AUAD CORREA
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA com o valor R$ 102.500,00.
No dia 15/12/2021, às 15:41:54 horas, o Pregoeiro da licitação - MAICO ARISTIDES
GUARNIERI - desclassificou o fornecedor - FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA EIRELI, no
lote (1) - Equipamentos de TV. O motivo da desclassificação foi: Considerando a vossa
solicitação, informamos que esta Câmara Municipal, após devidamente consultados os
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setores envolvidos, atenderá vosso pedido de desclassificação, visto a impossibilidade de
fornecimento de um dos produtos ofertados, dando prosseguimento ao certame, declarando
vencedora a segunda colocada.
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.
MAICO ARISTIDES GUARNIERI
Pregoeiro da disputa
ROSELEI APARECIDO FRANCOSO
Autoridade Competente
LILIAN TURIM AUGUSTINHO
Membro Equipe Apoio
DIEGO EDUARDO CARVALHO
Membro Equipe Apoio
JULIANA ORTEGA SMITH DA SILVA
Membro Equipe Apoio
Proponentes:
01.377.889/0001-93 AUAD CORREA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
07.356.270/0001-89 FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA EIRELI
03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA
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