
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 18.01702.00/2017)

 

     às 11:15:18 horas do dia 27/03/2018 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

CENTRO, da cidade de PORTO VELHO - RO, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

TATIANE MARIANO SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

18.01702.00/2017 - 2018/026/2018 que tem por objeto Contratação de empresa

especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva de veículos

automotores, para atender à frota oficial da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária,

Habitação e Urbanismo  SEMUR, conforme especificações técnicas, unidades e

quantidades definidas nos Anexos I e II deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente,

observados pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção

preventiva, corretiva de veículos automotores, para atender à frota oficial da Secretaria

Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo � SEMUR, conforme

especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II deste Edital, as

quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos licitantes quando da elaboração de

suas propostas.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção

preventiva, corretiva de veículos automotores, para atender à frota oficial da Secretaria

Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo � SEMUR, conforme

especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II deste Edital, as

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/03/2018 09:38:30:889 S O S CAR PECAS E SERVICOS LTDA  R$ 86.133,30

21/03/2018 18:50:37:232 PETRANORTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI  R$ 130.000,00

26/03/2018 12:55:51:417 ARAUJO & SANTOS COMERCIO E SERVICOS DE
VEICULOS LT  R$ 86.133,30

26/03/2018 16:09:05:363 S L DE LIMA JUNIOR EIRELI  R$ 86.000,00
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quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos licitantes quando da elaboração de

suas propostas.

 

    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 27/03/2018, às 11:54:05 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva de veículos automotores,

para atender à frota oficial da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e

Urbanismo � SEMUR, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas

nos Anexos I e II deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos

licitantes quando da elaboração de suas propostas. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 10/04/2018, às 14:52:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2018, às 14:52:09 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva de veículos automotores,

para atender à frota oficial da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e

Urbanismo � SEMUR, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas

nos Anexos I e II deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos

licitantes quando da elaboração de suas propostas. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento ao

quanto exigido em Edital, estando o valor da proposta em conformidade com aquele

indicado no instrumento convocatório e nos autos como sendo os de mercado, decido

declarar a licitante arrematante vencedora do certame, por força do princípio da vinculação

ao instrumento convocatório, ficando então designado o prazo de 24h, contados deste ato

para manifestação em campo próprio do sistema quanto à eventual intenção de recorrer,

sob pena de decair do direito. No dia 26/04/2018, às 10:18:28 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/04/2018, às 10:18:28 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

Data-Hora Fornecedor Lance

27/03/2018 11:43:50:493 ARAUJO & SANTOS COMERCIO E SERVICOS DE
VEICULOS LT  R$ 69.989,00

27/03/2018 11:41:38:776 S O S CAR PECAS E SERVICOS LTDA  R$ 70.000,00

27/03/2018 11:25:22:101 S L DE LIMA JUNIOR EIRELI  R$ 85.900,00

21/03/2018 18:50:37:232 PETRANORTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI  R$ 130.000,00
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para prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva de veículos automotores,

para atender à frota oficial da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e

Urbanismo � SEMUR, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas

nos Anexos I e II deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos

licitantes quando da elaboração de suas propostas. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o exposto no Parecer

Jurídico n. 160/SPACC/PGM/2018, no qual restou consignada a regularidade dos atos

praticados na fase externa da licitação, de acordo com a legislação aplicável e ainda, pelos

motivos já expostos no ato de Declaração de Vencedor deste certame, decido adjudicar o

objeto à licitante, para regular tramitação dos autos até a efetiva contratação.

 

    No dia 26/04/2018, às 10:18:28 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva de veículos automotores,

para atender à frota oficial da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e

Urbanismo � SEMUR, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas

nos Anexos I e II deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos

licitantes quando da elaboração de suas propostas. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ARAUJO & SANTOS COMERCIO E

SERVICOS DE VEICULOS LT com o valor R$ 69.986,35.

 

    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.

 

TATIANE MARIANO SILVA

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE

Membro Equipe Apoio

 

ANDRE LOPES SHOCKNESS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
23.085.313/0001-95 ARAUJO & SANTOS COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LT

84.708.445/0001-10 PETRANORTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI

28.079.039/0001-65 S L DE LIMA JUNIOR EIRELI

02.839.910/0001-98 S O S CAR PECAS E SERVICOS LTDA
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