
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: 21.00042/2017)

 

     às 10:31:42 horas do dia 08/06/2018 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

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

LIDIANE SALES GAMA MORAIS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

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

21.00042/2017 - 2018/057/2018 que tem por objeto Contratação de empresa especializada

para prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os

veículos pertencentes à frota oficial da FUNCULTURAL, compreendendo: troca de óleo,

mecânica, elétrica e lanternagem em geral, funilaria, borracharia, vidraçaria, capotaria,

tapeçaria, estofaria, pintura, retífica, elétrica eletrônica, suspensão, alimentação,

arrefecimento, ar-condicionado, alinhamento de direção, balanceamento de rodas e

cambagem, baterias e pneumático, com fornecimento de peças genuínas, originais e/ou

similares e de materiais necessários ao perfeito funcionamento, visando atender à

Fundação Cultural de Porto Velho.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

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

preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota oficial da

FUNCULTURAL, compreendendo: troca de óleo, mecânica, elétrica e lanternagem em geral,

funilaria, borracharia, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, estofaria, pintura, retífica, elétrica

eletrônica, suspensão, alimentação, arrefecimento, ar-condicionado, alinhamento de direção,

balanceamento de rodas e cambagem, baterias e pneumático, com fornecimento de peças

genuínas, originais e/ou similares e de materiais necessários ao perfeito funcionamento.

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL.

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

seguintes menores preços:

 

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/06/2018 16:04:28:397 S O S CAR PECAS E SERVICOS LTDA  R$ 55.707,41

06/06/2018 15:25:56:412 SEBASTIAO MIRANDA NETO ME  R$ 59.890,00

05/06/2018 10:05:09:463 ARAUJO & SANTOS COMERCIO E SERVICOS DE
VEICULOS LT  R$ 55.707,41
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Lote (1) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção

preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota oficial da

FUNCULTURAL, compreendendo: troca de óleo, mecânica, elétrica e lanternagem em geral,

funilaria, borracharia, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, estofaria, pintura, retífica, elétrica

eletrônica, suspensão, alimentação, arrefecimento, ar-condicionado, alinhamento de direção,

balanceamento de rodas e cambagem, baterias e pneumático, com fornecimento de peças

genuínas, originais e/ou similares e de materiais necessários ao perfeito funcionamento.

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL.

 

    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 08/06/2018, às 11:02:20 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os

veículos pertencentes à frota oficial da FUNCULTURAL, compreendendo: troca de óleo,

mecânica, elétrica e lanternagem em geral, funilaria, borracharia, vidraçaria, capotaria,

tapeçaria, estofaria, pintura, retífica, elétrica eletrônica, suspensão, alimentação,

arrefecimento, ar-condicionado, alinhamento de direção, balanceamento de rodas e

cambagem, baterias e pneumático, com fornecimento de peças genuínas, originais e/ou

simi lares e de mater ia is necessár ios ao perfei to funcionamento.  DEMAIS

ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

11/06/2018, às 11:31:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/06/2018, às 11:31:19 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os

veículos pertencentes à frota oficial da FUNCULTURAL, compreendendo: troca de óleo,

mecânica, elétrica e lanternagem em geral, funilaria, borracharia, vidraçaria, capotaria,

tapeçaria, estofaria, pintura, retífica, elétrica eletrônica, suspensão, alimentação,

arrefecimento, ar-condicionado, alinhamento de direção, balanceamento de rodas e

cambagem, baterias e pneumático, com fornecimento de peças genuínas, originais e/ou

simi lares e de mater ia is necessár ios ao perfei to funcionamento.  DEMAIS

ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

Data-Hora Fornecedor Lance

08/06/2018 10:49:04:394 SEBASTIAO MIRANDA NETO ME  R$ 29.400,00

08/06/2018 10:47:38:434 S O S CAR PECAS E SERVICOS LTDA  R$ 30.000,00

08/06/2018 10:48:05:129 ARAUJO & SANTOS COMERCIO E SERVICOS DE
VEICULOS LT  R$ 31.600,00
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motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS -

desclassificou o fornecedor: SEBASTIAO MIRANDA NETO ME. No dia 13/06/2018, às

09:32:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/06/2018, às 09:32:57 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os

veículos pertencentes à frota oficial da FUNCULTURAL, compreendendo: troca de óleo,

mecânica, elétrica e lanternagem em geral, funilaria, borracharia, vidraçaria, capotaria,

tapeçaria, estofaria, pintura, retífica, elétrica eletrônica, suspensão, alimentação,

arrefecimento, ar-condicionado, alinhamento de direção, balanceamento de rodas e

cambagem, baterias e pneumático, com fornecimento de peças genuínas, originais e/ou

simi lares e de mater ia is necessár ios ao perfei to funcionamento.  DEMAIS

ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS -

desclassificou o fornecedor: S O S CAR PECAS E SERVICOS LTDA. No dia 20/06/2018, às

11:09:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/06/2018, às 11:09:51 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os

veículos pertencentes à frota oficial da FUNCULTURAL, compreendendo: troca de óleo,

mecânica, elétrica e lanternagem em geral, funilaria, borracharia, vidraçaria, capotaria,

tapeçaria, estofaria, pintura, retífica, elétrica eletrônica, suspensão, alimentação,

arrefecimento, ar-condicionado, alinhamento de direção, balanceamento de rodas e

cambagem, baterias e pneumático, com fornecimento de peças genuínas, originais e/ou

simi lares e de mater ia is necessár ios ao perfei to funcionamento.  DEMAIS

ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências

habilitatórias e adequação do preço ofertado àquele indicado nos autos como de mercado,

em observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação

ao instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR o fornecedor ARAUJO &

SANTOS COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LT -EPP. Fica desde já aberto o prazo

de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso,

conforme item 11.2 do Edital.

 

    No dia 20/06/2018, às 11:09:51 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os

veículos pertencentes à frota oficial da FUNCULTURAL, compreendendo: troca de óleo,

mecânica, elétrica e lanternagem em geral, funilaria, borracharia, vidraçaria, capotaria,

tapeçaria, estofaria, pintura, retífica, elétrica eletrônica, suspensão, alimentação,

arrefecimento, ar-condicionado, alinhamento de direção, balanceamento de rodas e
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cambagem, baterias e pneumático, com fornecimento de peças genuínas, originais e/ou

simi lares e de mater ia is necessár ios ao perfei to funcionamento.  DEMAIS

ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. - a empresa ARAUJO & SANTOS COMERCIO E

SERVICOS DE VEICULOS LT com o valor R$ 31.599,81 foi a declarada vencedora na

disputa do lote.

 

    No dia 11/06/2018, às 11:31:19 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - SEBASTIAO MIRANDA NETO ME, no lote (1) -

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção

preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota oficial da

FUNCULTURAL, compreendendo: troca de óleo, mecânica, elétrica e lanternagem em geral,

funilaria, borracharia, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, estofaria, pintura, retífica, elétrica

eletrônica, suspensão, alimentação, arrefecimento, ar-condicionado, alinhamento de direção,

balanceamento de rodas e cambagem, baterias e pneumático, com fornecimento de peças

genuínas, originais e/ou similares e de materiais necessários ao perfeito funcionamento.

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. O motivo da desclassificação foi: Conforme

mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de habilitação  e

proposta, da empresa SEBASTIAO MIRANDA NETO ME, e considerando que a empresa

ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira, decide por

desclassificar a empresa.

 

    No dia 13/06/2018, às 09:32:57 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - S O S CAR PECAS E SERVICOS LTDA, no lote (1)

- Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção

preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos pertencentes à frota oficial da

FUNCULTURAL, compreendendo: troca de óleo, mecânica, elétrica e lanternagem em geral,

funilaria, borracharia, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, estofaria, pintura, retífica, elétrica

eletrônica, suspensão, alimentação, arrefecimento, ar-condicionado, alinhamento de direção,

balanceamento de rodas e cambagem, baterias e pneumático, com fornecimento de peças

genuínas, originais e/ou similares e de materiais necessários ao perfeito funcionamento.

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. O motivo da desclassificação foi: Conforme

mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de habilitação e

proposta, da empresa SOS CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, e considerando que a

empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira,

decide por desclassificar a empresa.

 

    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.
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LIDIANE SALES GAMA MORAIS

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

JOSILENE TEREZINHA CORREA DA SILVA MICHALSKI

Membro Equipe Apoio

 

GILBERTO SILVA DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

 

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

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

01.004.794/0001-24 SEBASTIAO MIRANDA NETO ME
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