
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: 18.00396/2017)

 

     às 10:31:14 horas do dia 09/08/2018 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:

18.00396/2017 - 2018/083/2018 que tem por objeto Contratação de empresa especializada

para execução das ações propostas no  Projeto de Trabalho Social - PTS, incluindo

organização de eventos (oficinas, reuniões, palestras e suporte logístico (produção de

material gráfico e informativo), material de consumo, material de distribuição gratuita,

transporte, recursos  humanos (palestrantes) e operacionais (monitores),  visando atender o

Programa Minha Casa Minha Vida, contemplando a APF 402.671-26  Empreendimento 

Porto Bello II, para prestar serviços a Prefeitura do Município de Porto Velho, através da

Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação  SEMUR.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para execução das ações propostas no

Projeto de Trabalho Social - PTS, incluindo organização de eventos (oficinas, reuniões,

palestras e suporte logístico (produção de material gráfico e informativo), material de

consumo, material de distribuição gratuita, transporte, recursos  humanos (palestrantes) e

operacionais (monitores),  visando atender o Programa Minha Casa Minha Vida,

contemplando a APF 402.671-26 � Empreendimento � Porto Bello II, para prestar serviços a

Prefeitura do Município de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Regularização

Fundiária e Habitação � SEMUR

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/08/2018 10:13:14:050 FLAVIO HENRIQUE DE MELLO EPP  R$ 153.983,58

08/08/2018 10:52:34:485 FOCO OPINIAO E MERCADO LTDA EPP  R$ 153.983,00

09/08/2018 08:59:50:973 PENSA PROMOCOES E EVENTOS LTDA  R$ 153.983,58

31/07/2018 18:45:06:752 MARCELO HENRIQUE SALES MACHADO ME  R$ 152.983,00

06/08/2018 17:28:18:853 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA - EPP  R$ 153.983,00

08/08/2018 16:02:37:813 RAIZ CONSULTORIA HIDRICA E AMBIENTAL LTDA - ME  R$ 153.900,00

08/08/2018 16:18:04:240 ARQUITETA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI - EPP  R$ 100.000,00

08/08/2018 11:20:46:283 DAINA LIMA DE ALMEIDA  R$ 153.983,58

06/08/2018 10:42:33:116 EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA  R$ 153.500,00

09/08/2018 09:05:33:359 L. W PIRES TREINAMENTOS - ME  R$ 153.000,00
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    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para execução das ações propostas no

Projeto de Trabalho Social - PTS, incluindo organização de eventos (oficinas, reuniões,

palestras e suporte logístico (produção de material gráfico e informativo), material de

consumo, material de distribuição gratuita, transporte, recursos  humanos (palestrantes) e

operacionais (monitores),  visando atender o Programa Minha Casa Minha Vida,

contemplando a APF 402.671-26 � Empreendimento � Porto Bello II, para prestar serviços a

Prefeitura do Município de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Regularização

Fundiária e Habitação � SEMUR

 

    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 09/08/2018, às 11:14:38 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para execução das ações propostas no  Projeto de Trabalho Social - PTS, incluindo

organização de eventos (oficinas, reuniões, palestras e suporte logístico (produção de

material gráfico e informativo), material de consumo, material de distribuição gratuita,

transporte, recursos  humanos (palestrantes) e operacionais (monitores),  visando atender o

Programa Minha Casa Minha Vida, contemplando a APF 402.671-26 � Empreendimento �

Porto Bello II, para prestar serviços a Prefeitura do Município de Porto Velho, através da

Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação � SEMUR -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 10/08/2018, às 11:33:37 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 10/08/2018, às 11:33:37 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

Data-Hora Fornecedor Lance

08/08/2018 16:18:04:240 ARQUITETA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI - EPP  R$ 100.000,00

09/08/2018 11:13:33:450 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA - EPP  R$ 125.000,00

09/08/2018 11:13:18:621 FOCO OPINIAO E MERCADO LTDA EPP  R$ 125.000,99

09/08/2018 10:54:24:616 EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA  R$ 130.000,00

09/08/2018 10:53:37:806 DAINA LIMA DE ALMEIDA  R$ 131.500,00

09/08/2018 10:52:47:707 L. W PIRES TREINAMENTOS - ME  R$ 131.888,88

09/08/2018 10:58:27:434 MARCELO HENRIQUE SALES MACHADO ME  R$ 152.087,00

09/08/2018 10:48:50:639 PENSA PROMOCOES E EVENTOS LTDA  R$ 152.089,99

08/08/2018 16:02:37:813 RAIZ CONSULTORIA HIDRICA E AMBIENTAL LTDA - ME  R$ 153.900,00
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para execução das ações propostas no  Projeto de Trabalho Social - PTS, incluindo

organização de eventos (oficinas, reuniões, palestras e suporte logístico (produção de

material gráfico e informativo), material de consumo, material de distribuição gratuita,

transporte, recursos  humanos (palestrantes) e operacionais (monitores),  visando atender o

Programa Minha Casa Minha Vida, contemplando a APF 402.671-26 � Empreendimento �

Porto Bello II, para prestar serviços a Prefeitura do Município de Porto Velho, através da

Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação � SEMUR -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: ARQUITETA PROMOCOES

E EVENTOS EIRELI - EPP. No dia 21/08/2018, às 10:35:14 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 21/08/2018, às 10:35:14 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para execução das ações propostas no  Projeto de Trabalho Social - PTS, incluindo

organização de eventos (oficinas, reuniões, palestras e suporte logístico (produção de

material gráfico e informativo), material de consumo, material de distribuição gratuita,

transporte, recursos  humanos (palestrantes) e operacionais (monitores),  visando atender o

Programa Minha Casa Minha Vida, contemplando a APF 402.671-26 � Empreendimento �

Porto Bello II, para prestar serviços a Prefeitura do Município de Porto Velho, através da

Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação � SEMUR -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendidas as

exigências editalícias quanto aos documentos de habilitação e propostas, conforme

documentos autuados, estando os valores ofertados pela empresa arrematante abaixo

daqueles estimados nos autos como sendo de mercado para os serviços licitados, em

observância ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório decido declarar

vencedora do certame a Empresa M R S DA SILVA & CIA LTDA ? EPP. Informo que o prazo

para manifestação de interpor recurso encontra-se aberto. Sendo o prazo de. No dia

21/08/2018, às 12:04:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/08/2018, às 12:04:52 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para execução das ações propostas no  Projeto de Trabalho Social - PTS, incluindo

organização de eventos (oficinas, reuniões, palestras e suporte logístico (produção de

material gráfico e informativo), material de consumo, material de distribuição gratuita,

transporte, recursos  humanos (palestrantes) e operacionais (monitores),  visando atender o

Programa Minha Casa Minha Vida, contemplando a APF 402.671-26 � Empreendimento �

Porto Bello II, para prestar serviços a Prefeitura do Município de Porto Velho, através da

Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação � SEMUR -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento às exigências editalícias e que o valor ofertado pelo proponente encontra-se

abaixo do estimado nos autos para a Contratação decorrente deste Pregão, em vista de não
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ter havido interposição de recursos no prazo consignado em campo próprio do sistema,

Decido ADJUDICAR o objeto em favor da empresa Declarada Vencedora, na forma

autorizada no edital e no Decreto Municipal n. 10.300/2006, que trata do Regulamento do

Pregão Eletrônico no âmbito do Município de Porto Velho.

 

    No dia 21/08/2018, às 12:04:52 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para execução das ações propostas no  Projeto de Trabalho Social - PTS, incluindo

organização de eventos (oficinas, reuniões, palestras e suporte logístico (produção de

material gráfico e informativo), material de consumo, material de distribuição gratuita,

transporte, recursos  humanos (palestrantes) e operacionais (monitores),  visando atender o

Programa Minha Casa Minha Vida, contemplando a APF 402.671-26 � Empreendimento �

Porto Bello II, para prestar serviços a Prefeitura do Município de Porto Velho, através da

Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação � SEMUR -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa M.R.S. DA SILVA &

CIA. LTDA - EPP com o valor R$ 125.000,00.

 

    No dia 09/08/2018, às 10:13:14 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou a proposta do fornecedor - FLAVIO HENRIQUE DE MELLO EPP,

no lote (1) - Contratação de empresa especializada para execução das ações propostas no

Projeto de Trabalho Social - PTS, incluindo organização de eventos (oficinas, reuniões,

palestras e suporte logístico (produção de material gráfico e informativo), material de

consumo, material de distribuição gratuita, transporte, recursos  humanos (palestrantes) e

operacionais (monitores),  visando atender o Programa Minha Casa Minha Vida,

contemplando a APF 402.671-26 � Empreendimento � Porto Bello II, para prestar serviços a

Prefeitura do Município de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Regularização

Fundiária e Habitação � SEMUR. O motivo da desclassificação foi: Considerando que o

fornecedor deixou de cumprir o item 5.1.5. do Edital, �Qualquer elemento que possa

identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções

previstas nesse Edital.�. DESCLASSIFICO o fornecedor.

 

    No dia 10/08/2018, às 11:33:37 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - ARQUITETA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI -

EPP, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para execução das ações

propostas no  Projeto de Trabalho Social - PTS, incluindo organização de eventos (oficinas,

reuniões, palestras e suporte logístico (produção de material gráfico e informativo), material

de consumo, material de distribuição gratuita, transporte, recursos  humanos (palestrantes) e

operacionais (monitores),  visando atender o Programa Minha Casa Minha Vida,

contemplando a APF 402.671-26 � Empreendimento � Porto Bello II, para prestar serviços a

Prefeitura do Município de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Regularização

Fundiária e Habitação � SEMUR. O motivo da desclassificação foi: Conforme mensagem
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enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de habilitação  e proposta, da

empresa ARQUITETA PROMOCOES EIRLEI - EPP, e considerando que a empresa ate o

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

desclassificar a empresa. Ficando a licitante sujeita as penalidades constantes no art. 7º da

Lei nº 10.520/02,bem como as previstas no nos itens 6.1 e 17.1 no edital e demais normas

pertinentes.

 

    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.

 

LIDIANE SALES GAMA MORAIS

Pregoeiro da disputa

 

IRANEIVA SILVA COSTA

Autoridade Competente

 

SARA MATOS SOARES

Membro Equipe Apoio

 

GILBERTO SILVA DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
19.446.578/0001-02 ARQUITETA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI - EPP

04.433.214/0001-02 DAINA LIMA DE ALMEIDA

21.061.770/0001-14 EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA

03.624.856/0001-26 FLAVIO HENRIQUE DE MELLO EPP

08.255.393/0001-96 FOCO OPINIAO E MERCADO LTDA EPP

20.741.943/0001-82 L. W PIRES TREINAMENTOS - ME

11.218.249/0001-94 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA - EPP

10.726.497/0001-83 MARCELO HENRIQUE SALES MACHADO ME

09.040.769/0001-08 PENSA PROMOCOES E EVENTOS LTDA

10.248.676/0001-52 RAIZ CONSULTORIA HIDRICA E AMBIENTAL LTDA - ME
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