
  

 

Rua Maria Eugênia, 138 - Humaitá, Rio de Janeiro - RJ 

Ata de Julgamento  
Edital de Concorrência n.º 16/2022 

 
O INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL – IPCEP, vem tornar 
pública a decisão da Comissão de Licitação após a análise das propostas apresentadas no Edital 
de Concorrência n.º 16/2022, conforme as razões expostas a seguir. 
 
Após a publicação do edital, apresentaram proposta as empresas (i) FDS COMERCIO DE 
MATERIAL HOSPITALAR LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.º 16.622.463/0001-25, no valor de R$ 
40.000,00 (quarenta mil reais), (ii) MS BASTOS COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA., inscrita no 
CNPJ sob o n.º 13.882.701/0001-43, no valor de R$ 39.207,66 (trinta e nove mil duzentos e sete 
reais e sessenta e seis centavos) e (iii) DUO TRADE E DISTRIBUIÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob 
o n.º 31.136.956/0001-49, no valor de R$ 37.414,14 (trinta e sete mil quatrocentos e quatorze 
reais e quatorze centavos). 
 
A proposta apresentada pela empresa DUO TRADE E DISTRIBUIÇÃO EIRELI foi enviada às 18h02, 
violando o disposto no Item 7.1 do Edital de Concorrência, tendo a Comissão de Licitação 
deliberado pela desclassificação da empresa. 
 
Ultrapassada a desclassificação da referida empresa, passou a Comissão de Licitação a análise 
da proposta apresentada pela MS BASTOS COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA., de menor 
valor, observado o preço de custo de 2 caixas do instrumental, nos termos da proposta da 
empresa, tendo constatado estar em conformidade com as exigências editalícias, restando 
classificada, portanto. Passando a Comissão de Licitação à análise da documentação de 
habilitação, constatou ter essa proponente apresentado a referida documentação em 
conformidade com as exigências editalícias, restando habilitada. 
 
Assim, diante das razões acima expostas, a Comissão de Licitação declara, através da presente 
Ata de Julgamento, como vencedora a proposta da empresa MS BASTOS COMERCIO 
REPRESENTAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.º 13.882.701/0001-43, informando, desde 
já, que esta será convocada em até 02 (dois) dias úteis para celebrar contrato, nos termos do 
Edital de Concorrência. 
 
 

Rio de Janeiro, 23 de maio de 2022. 
 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 
 
 
 
 
 


