
ATA DE PREGÃO Nº. 018/2022 - SRP 

 

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às 09 horas, na Prefeitura Municipal de Taquari, na Sala da Comissão 

Permanente de Licitações, a Pregoeira e a Equipe de Apoio do Município, designados pela portaria nº 624/2021, reuniram-se com o objetivo de abrir 

e processar a licitação realizada na modalidade de Pregão, de que trata o Edital nº 018/2022, destinada ao Registro de Preços, pelo período de 12 

meses, de uniformes novos e de primeira qualidade para os funcionários da Secretaria Municipal de Obras e do Departamento de Limpeza Pública da 

Prefeitura Municipal de Taquari, conforme especificações técnicas e estimativas de aquisição constantes, respectivamente, nos Anexos: X – TERMO 

DE REFERÊNCIA e I – PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO, partes integrantes do edital. As empresas MONICA IGNACIO 

COMERCIO – ME, STAMP HOUSE LTDA – ME e CÍNTIA DA SILVA JUNG - ME participaram desta licitação, por seus representantes legais, 

que se credenciaram de acordo com o exigido no Edital, apresentando, juntamente com os envelopes contendo a proposta e a documentação. 

Portanto, restando habilitadas a fase de propostas/lances.  

 

 NOME REGISTRO 

Empresa: MONICA IGNACIO COMERCIO - ME 23.467.682/0001-42 

Representante: Geovane Marcos Cassol CPF 011.011.740-99 

 

 NOME REGISTRO 

Empresa: STAMP HOUSE LTDA - ME 28.677.613/0001-87 

Representante: Luis Paulo Sell CPF 683.648.900-00 

 

 NOME REGISTRO 

Empresa: CÍNTIA DA SILVA JUNG - ME 22.518.509/0001-63 

Representante: Noeli Silveira da Silva CPF 289.021.300-53 
 

Juntamente com os envelopes n° 1 Proposta e n° 2 Documentos de habilitação os interessados, por seus representantes, declararam formalmente na 

presente ata, sob pena de punição, de que cumprem todos os requisitos de habilitação. Abertos os envelopes das propostas, cumpridas as 

formalidades legais, restaram classificadas, a fase de lances, as empresas supra. Assim, o objeto solicitado teve o seguinte resultado: 
 

ITEM 01 

Camiseta, poliviscose, manga curta, gola “v”, com 

serigrafia no peito.Camiseta na cor cinza e escrita 

branca, em tamanhos diversos. 

STAMP HOUSE LTDA - ME CÍNTIA DA SILVA JUNG - ME MONICA IGNACIO 

COMERCIO - ME 



Valor Proposta 28,00 32,00 38,75 

1ª Rodada  27,44 26,89 

2ª Rodada 26,35 25,82 25,30 

3ª Rodada 24,79 - 24,29 

4ª Rodada 23,80 - 23,33 

5ª Rodada 22,86 - - 

Sem negociação 22,86   

A empresa STAMP HOUSE LTDA - ME, por seu representante legal, declara expressamente na presente ata que tem plenas condições de cumprir com as 

exigências do edital pelo valor cotado e de que tem ciência de que o não atendimento as mesmas sujeita a empresa as penalidades previstas na Lei 8.666/93. 

 

ITEM 02 

Calça padrão, confeccionada em tecido sarja, com dois 

bolsos frontais, e um traseiro, com uma serigrafia no 

bolso frontal direito. Calça na cor cinza, em tamanhos 

diversos. 

CÍNTIA DA SILVA JUNG – 

ME 

STAMP HOUSE LTDA – ME MONICA IGNACIO 

COMERCIO – ME 

Valor Proposta 83,50 88,00 101,00 

1ª Rodada  81,83 80,19 

2ª Rodada 78,59 77,02 75,47 

3ª Rodada 73,96 72,48 71,03 

4ª Rodada 69,61 68,22 66,85 

5ª Rodada 65,51 64,20 62,91 

6ª Rodada 61,65 - 60,42 

7ª Rodada s/ negociação - - 60,42 
 

A empresa MONICA IGNACIO COMERCIO – ME, por seu representante legal, declara expressamente na presente ata que tem plenas condições de cumprir com 

as exigências do edital pelo valor cotado e de que tem ciência de que o não atendimento as mesmas sujeita a empresa as penalidades previstas na Lei 8.666/93. 



Encerrada a fase de lances declara-se vencedora do certame a empresa STAMP HOUSE LTDA - ME no ITEM 01, com o valor unitário de R$ 22,86 

(vinte e dois reais e oitenta e seis centavos); e a empresa MONICA IGNACIO COMERCIO - ME no ITEM 02, com o valor unitário de R$ 60,42 

(sessenta reais e quarenta e dois centavos). Passou-se, então, à verificação dos documentos exigidos para a habilitação. Após a abertura e conferência 

do envelope DOCUMENTO pela PREGOEIRA, e pela EQUIPE DE APOIO, constatou-se que as empresas vencedoras apresentaram todos os 

documentos de acordo com o Edital, restando habilitadas. Registra-se que o representante da empresa CÍNTIA DA SILVA JUNG – ME retirou-se da 

sessão às 09h40min, renunciando expressamente ao direito de interpor recurso, sendo que, as demais participantes do PREGÃO não manifestaram interesse 

em recorrer acerca de qualquer aspecto e/ou fases do procedimento. Razão pela qual é determinada a remessa do processo ao Sr. Prefeito Municipal, 

com a sugestão de que a licitação seja homologada e o seu objeto adjudicado.  Nada mais havendo a tratar a sessão foi encerrada e lavrada a presente 

ata, que vai devidamente assinada pelos representantes das empresas presentes, pregoeiro e equipe de apoio. 

 

 
          MARÍLIA REGINA FLORENTINO DOS SANTOS            ALESSANDRA REIS DA SILVEIRA   MARIANA FLORES DE 

CASTRO 

               Pregoeira em substituição – Port. 624/2021                          Equipe de Apoio                 Equipe de Apoio 

 

 

 

                   MONICA IGNACIO COMERCIO – ME                                STAMP HOUSE LTDA – ME                 

                           Geovane Marcos Cassol                                             Luis Paulo Sell                                        
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