
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2019/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 07.02551/2018)

 

     às 10:30:59 horas do dia 19/03/2019 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:

07.02551/2018 - 2019/018/2019 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

GRÁFICOS (CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO, COLA PARA BLOCAGEM

VERMELHA, CORRETOR DE CHAPA POSITIVA...), visando atender a Secretaria Municipal

de Administração  SEMAD.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Capa plástica para Encadernação em PVC transparente incolor, formato 210 x 297

mm

Lote (2) - Cola para blocagem vermelha, com 5 kg

Lote (3) - Corretor de chapa positiva, com 250 g

Lote (4) - Limpador de chapa positiva HX 108, com 1 L

Lote (5) - Limpador de rolo de máquina, com 5 L

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/03/2019 13:45:04:936 ADMAQ LTDA - EPP  R$ 1.500,00

18/03/2019 14:59:33:104 SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -
EPP  R$ 1.080,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/03/2019 14:59:33:104 SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -
EPP  R$ 9.600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/03/2019 14:59:33:104 SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -
EPP  R$ 180,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/03/2019 14:59:33:104 SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -
EPP  R$ 200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (6) - Papel chambril, cor: branco, 180 g, formato 66 x 96 cm, pacote com 125 fls

Lote (7) - Papel couché, cor: branco, brilhante 180 g, pacote com 500 fls.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (8) - Papel couché, cor: branco, brilhante 200 g, pacote com 500 fls.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (9) - Restaurador de blanqueta, com 5 L

Lote (10) - Revelador de chapa positiva, com 20 L

Lote (11) - Solução de fonte azul HX 115 Hexa, com 5 L

Lote (12) - Tinta azul, off-set, lata com 2,5 kg

Lote (13) - Tinta magenta, off-set, lata com 2,5 kg

18/03/2019 14:59:33:104 SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -
EPP  R$ 10.500,00

11/03/2019 14:27:51:789 MELO & PINHEIRO LTDA  R$ 8.538,00

19/03/2019 08:21:23:933 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 190.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/03/2019 14:32:53:464 MELO & PINHEIRO LTDA  R$ 7.206,24

19/03/2019 08:25:50:139 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 190.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/03/2019 15:00:45:805 SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -
EPP  R$ 16.900,00

11/03/2019 14:32:53:464 MELO & PINHEIRO LTDA  R$ 16.838,40

19/03/2019 08:25:50:139 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 190.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/03/2019 15:00:45:805 SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -
EPP  R$ 47.200,00

11/03/2019 14:32:53:464 MELO & PINHEIRO LTDA  R$ 47.222,40

19/03/2019 08:25:50:139 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 190.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/03/2019 15:02:51:957 SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -
EPP  R$ 780,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/03/2019 15:02:51:957 SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -
EPP  R$ 14.400,00

11/03/2019 14:35:53:970 MELO & PINHEIRO LTDA  R$ 14.403,72

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/03/2019 15:02:51:957 SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -
EPP  R$ 13.572,00

11/03/2019 14:35:53:970 MELO & PINHEIRO LTDA  R$ 9.306,68
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Lote (14) - Tinta preta, off-set, lata com 2,5 kg

Lote (15) - Goma Sintética 8° Bé, Anti-Oxidante, para Chapa em Alumínio.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Capa plástica para Encadernação em PVC transparente incolor, formato 210 x 297

mm

Lote (2) - Cola para blocagem vermelha, com 5 kg

Lote (3) - Corretor de chapa positiva, com 250 g

Lote (4) - Limpador de chapa positiva HX 108, com 1 L

Lote (5) - Limpador de rolo de máquina, com 5 L

Lote (6) - Papel chambril, cor: branco, 180 g, formato 66 x 96 cm, pacote com 125 fls

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/03/2019 15:02:51:957 SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -
EPP  R$ 13.572,00

11/03/2019 14:35:53:970 MELO & PINHEIRO LTDA  R$ 8.281,24

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/03/2019 15:02:51:957 SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -
EPP  R$ 200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/03/2019 10:58:46:406 SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -
EPP  R$ 864,00

12/03/2019 13:45:04:936 ADMAQ LTDA - EPP  R$ 1.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/03/2019 10:59:32:108 SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -
EPP  R$ 7.928,40

Data-Hora Fornecedor Lance

19/03/2019 11:02:02:019 SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -
EPP  R$ 175,24

Data-Hora Fornecedor Lance

19/03/2019 11:02:58:865 SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -
EPP  R$ 181,80

Data-Hora Fornecedor Lance

19/03/2019 11:00:31:744 SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -
EPP  R$ 8.537,00

11/03/2019 14:27:51:789 MELO & PINHEIRO LTDA  R$ 8.538,00

19/03/2019 10:36:33:559 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 10.499,99
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Lote (7) - Papel couché, cor: branco, brilhante 180 g, pacote com 500 fls.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (8) - Papel couché, cor: branco, brilhante 200 g, pacote com 500 fls.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (9) - Restaurador de blanqueta, com 5 L

Lote (10) - Revelador de chapa positiva, com 20 L

Lote (11) - Solução de fonte azul HX 115 Hexa, com 5 L

Lote (12) - Tinta azul, off-set, lata com 2,5 kg

Lote (13) - Tinta magenta, off-set, lata com 2,5 kg

Lote (14) - Tinta preta, off-set, lata com 2,5 kg

Data-Hora Fornecedor Lance

19/03/2019 11:15:59:669 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 7.200,00

11/03/2019 14:32:53:464 MELO & PINHEIRO LTDA  R$ 7.206,24

Data-Hora Fornecedor Lance

19/03/2019 11:55:01:814 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 13.786,00

19/03/2019 11:55:00:973 SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -
EPP  R$ 13.790,00

11/03/2019 14:32:53:464 MELO & PINHEIRO LTDA  R$ 16.838,40

Data-Hora Fornecedor Lance

19/03/2019 11:47:06:070 SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -
EPP  R$ 15.400,00

19/03/2019 11:47:04:757 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 44.967,00

19/03/2019 11:37:08:821 MELO & PINHEIRO LTDA  R$ 46.884,50

Data-Hora Fornecedor Lance

18/03/2019 15:02:51:957 SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -
EPP  R$ 780,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/03/2019 15:02:51:957 SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -
EPP  R$ 14.400,00

11/03/2019 14:35:53:970 MELO & PINHEIRO LTDA  R$ 14.403,72

Data-Hora Fornecedor Lance

11/03/2019 14:35:53:970 MELO & PINHEIRO LTDA  R$ 9.306,68

18/03/2019 15:02:51:957 SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -
EPP  R$ 13.572,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/03/2019 14:35:53:970 MELO & PINHEIRO LTDA  R$ 8.281,24
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Lote (15) - Goma Sintética 8° Bé, Anti-Oxidante, para Chapa em Alumínio.

 

    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 19/03/2019, às 11:16:46 horas, no lote (1) - Capa plástica para Encadernação em

PVC transparente incolor, formato 210 x 297 mm -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 03/04/2019, às 15:09:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2019, às 15:09:37 horas, no lote (1) - Capa plástica para Encadernação em

PVC transparente incolor, formato 210 x 297 mm -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no

Edital do Pregão Eletrônico n.018/19; Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o

Parecer Técnico Contábil considerou a proposta da empresa apta; Declaro a empresa

SICOLI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MAQUINAS LTDA, vencedora do certame. Fica

desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para interposição de

eventual recurso, conforme item 10.2 do Edital. No dia 04/04/2019, às 11:22:20 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/04/2019, às 11:22:20 horas, no lote (1) - Capa plástica para Encadernação em

PVC transparente incolor, formato 210 x 297 mm -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da

especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório,

tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após negociação com a empresa

vencedora deste lote, alcançou-se um preço mais vantajoso para à Administração, estando

o valor ofertado abaixo do estimado pela Administração para a presente aquisição,

ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 10.2.1 do Edital.

 

    No dia 04/04/2019, às 11:22:20 horas, no lote (1) - Capa plástica para Encadernação em

PVC transparente incolor, formato 210 x 297 mm -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE

18/03/2019 15:02:51:957 SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -
EPP  R$ 13.572,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/03/2019 15:02:51:957 SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -
EPP  R$ 200,00
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MAQUINAS LTDA - EPP com o valor R$ 864,00.

 

    No dia 19/03/2019, às 11:15:46 horas, no lote (2) - Cola para blocagem vermelha, com 5

kg -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/04/2019, às 15:10:11 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2019, às 15:10:11 horas, no lote (2) - Cola para blocagem vermelha, com 5

kg -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n.018/19;

Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de

preço está em conformidade com o item 6.1; Que o  Parecer Técnico Contábil considerou a

proposta da empresa apta; Declaro a empresa SICOLI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE

MAQUINAS LTDA, vencedora do certame. Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora,

contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme item 10.2 do

Edital. No dia 04/04/2019, às 11:22:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/04/2019, às 11:22:49 horas, no lote (2) - Cola para blocagem vermelha, com 5

kg -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando que da análise da especificação do material ofertado verifica-se o

atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias

e após negociação com a empresa vencedora deste lote, alcançou-se um preço mais

vantajoso para à Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela

Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme

me autoriza o item 10.2.1 do Edital.

 

    No dia 04/04/2019, às 11:22:49 horas, no lote (2) - Cola para blocagem vermelha, com 5

kg -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP com o valor R$ 7.928,40.

 

    No dia 19/03/2019, às 11:27:44 horas, no lote (3) - Corretor de chapa positiva, com 250 g

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/04/2019, às 15:10:41 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2019, às 15:10:41 horas, no lote (3) - Corretor de chapa positiva, com 250 g

-  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n.018/19;

Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de

preço está em conformidade com o item 6.1; Que o  Parecer Técnico Contábil considerou a

proposta da empresa apta; Declaro a empresa SICOLI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE

MAQUINAS LTDA, vencedora do certame. Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora,
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contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme item 10.2 do

Edital. No dia 04/04/2019, às 11:23:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/04/2019, às 11:23:02 horas, no lote (3) - Corretor de chapa positiva, com 250 g

-  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando que da análise da especificação do material ofertado verifica-se o

atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias

e após negociação com a empresa vencedora deste lote, alcançou-se um preço mais

vantajoso para à Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela

Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme

me autoriza o item 10.2.1 do Edital.

 

    No dia 04/04/2019, às 11:23:02 horas, no lote (3) - Corretor de chapa positiva, com 250 g

-  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP com o valor R$ 175,24.

 

    No dia 19/03/2019, às 11:04:53 horas, no lote (4) - Limpador de chapa positiva HX 108,

com 1 L -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/04/2019, às 15:11:05

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2019, às 15:11:05 horas, no lote (4) - Limpador de chapa positiva HX 108,

com 1 L -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi

o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n.018/19;

Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de

preço está em conformidade com o item 6.1; Que o  Parecer Técnico Contábil considerou a

proposta da empresa apta; Declaro a empresa SICOLI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE

MAQUINAS LTDA, vencedora do certame. Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora,

contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme item 10.2 do

Edital. No dia 04/04/2019, às 11:23:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/04/2019, às 11:23:15 horas, no lote (4) - Limpador de chapa positiva HX 108,

com 1 L -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado verifica-se o

atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias

e após negociação com a empresa vencedora deste lote, alcançou-se um preço mais

vantajoso para à Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela

Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme

me autoriza o item 10.2.1 do Edital.

 

    No dia 04/04/2019, às 11:23:15 horas, no lote (4) - Limpador de chapa positiva HX 108,
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com 1 L -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP com o valor R$

181,80.

 

    No dia 19/03/2019, às 11:07:30 horas, no lote (5) - Limpador de rolo de máquina, com 5 L

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/04/2019, às 15:11:29 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2019, às 15:11:29 horas, no lote (5) - Limpador de rolo de máquina, com 5 L

-  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n.018/19;

Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de

preço está em conformidade com o item 6.1; Que o  Parecer Técnico Contábil considerou a

proposta da empresa apta; Declaro a empresa SICOLI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE

MAQUINAS LTDA, vencedora do certame. Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora,

contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme item 10.2 do

Edital. No dia 04/04/2019, às 11:23:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/04/2019, às 11:23:29 horas, no lote (5) - Limpador de rolo de máquina, com 5 L

-  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando que da análise da especificação do material ofertado verifica-se o

atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias

e após negociação com a empresa vencedora deste lote, alcançou-se um preço mais

vantajoso para à Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela

Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme

me autoriza o item 10.2.1 do Edital.

 

    No dia 04/04/2019, às 11:23:29 horas, no lote (5) - Limpador de rolo de máquina, com 5 L

-  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP com o valor R$ 8.536,80.

 

    No dia 19/03/2019, às 11:57:29 horas, no lote (6) - Papel chambril, cor: branco, 180 g,

formato 66 x 96 cm, pacote com 125 fls -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 03/04/2019, às 15:20:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2019, às 15:20:51 horas, no lote (6) - Papel chambril, cor: branco, 180 g,

formato 66 x 96 cm, pacote com 125 fls -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do

Pregão Eletrônico n.018/19; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o  Parecer
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Técnico Contábil considerou a proposta da empresa apta; Declaro a empresa MICRO

SERVICE ELETRONICOS EIRELI, vencedora do certame. Fica desde já aberto o prazo de 1

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

item 10.2 do Edital. No dia 04/04/2019, às 11:23:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/04/2019, às 11:23:42 horas, no lote (6) - Papel chambril, cor: branco, 180 g,

formato 66 x 96 cm, pacote com 125 fls -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do

material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as

demais exigências habilitatórias e após negociação com a empresa vencedora deste lote,

alcançou-se um preço mais vantajoso para à Administração, estando o valor ofertado abaixo

do estimado pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da

licitante, conforme me autoriza o item 10.2.1 do Edital.

 

    No dia 04/04/2019, às 11:23:42 horas, no lote (6) - Papel chambril, cor: branco, 180 g,

formato 66 x 96 cm, pacote com 125 fls -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI com o valor

R$ 7.200,00.

 

    No lote (7) - Papel couché, cor: branco, brilhante 180 g, pacote com 500 fls. - não foram

encontradas propostas.

 

    No lote (8) - Papel couché, cor: branco, brilhante 200 g, pacote com 500 fls. - não foram

encontradas propostas.

 

    No dia 19/03/2019, às 11:57:48 horas, no lote (9) - Restaurador de blanqueta, com 5 L -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/04/2019, às 15:21:36 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2019, às 15:21:36 horas, no lote (9) - Restaurador de blanqueta, com 5 L -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n.018/19; Considerando o

preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em

conformidade com o item 6.1; Que o  Parecer Técnico Contábil considerou a proposta da

empresa apta; Declaro a empresa SICOLI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MAQUINAS

LTDA, vencedora do certame. Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a

partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme item 10.2 do Edital. No dia

03/04/2019, às 15:22:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2019, às 15:22:29 horas, no lote (9) - Restaurador de blanqueta, com 5 L -  a
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situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: POR

ERRO MATERIAL, RETORNO A SITUAÇÃO DE ARREMATANTE. No dia 03/04/2019, às

15:23:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2019, às 15:23:32 horas, no lote (9) - Restaurador de blanqueta, com 5 L -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n.018/19; Considerando o

preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em

conformidade com o item 6.1; Que o  Parecer Técnico Contábil considerou a proposta da

empresa apta; Declaro a empresa MICRO SERVICE ELETRÔNICOS EIRELI, vencedora do

certame. Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para

interposição de eventual recurso, conforme item 10.2 do Edital. No dia 04/04/2019, às

11:23:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/04/2019, às 11:23:59 horas, no lote (9) - Restaurador de blanqueta, com 5 L -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando que da análise da especificação do material ofertado verifica-se o

atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias

e após negociação com a empresa vencedora deste lote, alcançou-se um preço mais

vantajoso para à Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela

Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme

me autoriza o item 10.2.1 do Edital.

 

    No dia 04/04/2019, às 11:23:59 horas, no lote (9) - Restaurador de blanqueta, com 5 L -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MICRO

SERVICE ELETRONICOS EIRELI com o valor R$ 13.785,60.

 

    No dia 19/03/2019, às 11:52:33 horas, no lote (10) - Revelador de chapa positiva, com 20

L -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 19/03/2019, às 12:51:24 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/03/2019, às 12:51:24 horas, no lote (10) - Revelador de chapa positiva, com 20

L -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - LIDIANE SALES GAMA MORAIS - desclassificou o fornecedor: SICOLI

INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP. No dia 03/04/2019, às 15:24:07

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2019, às 15:24:07 horas, no lote (10) - Revelador de chapa positiva, com 20

L -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n.018/19;
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Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de

preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico Contábil considerou a

proposta da empresa apta; Declaro a empresa MICRO SERVICE ELETRÔNICOS EIRELI,

vencedora do certame. Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de

agora, para interposição de eventual recurso, conforme item 10.2 do Edital. No dia

04/04/2019, às 11:24:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/04/2019, às 11:24:13 horas, no lote (10) - Revelador de chapa positiva, com 20

L -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando que da análise da especificação do material ofertado verifica-se o

atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias

e após negociação com a empresa vencedora deste lote, alcançou-se um preço mais

vantajoso para à Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela

Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme

me autoriza o item 10.2.1 do Edital.

 

    No dia 04/04/2019, às 11:24:13 horas, no lote (10) - Revelador de chapa positiva, com 20

L -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI com o valor R$ 44.966,40.

 

    No dia 19/03/2019, às 12:42:08 horas, no lote (11) - Solução de fonte azul HX 115 Hexa,

com 5 L -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/04/2019, às 15:12:10

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2019, às 15:12:10 horas, no lote (11) - Solução de fonte azul HX 115 Hexa,

com 5 L -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi

o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n.018/19;

Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de

preço está em conformidade com o item 6.1; Que o  Parecer Técnico Contábil considerou a

proposta da empresa apta; Declaro a empresa SICOLI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE

MAQUINAS LTDA, vencedora do certame. Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora,

contados a partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme item 10.2 do

Edital. No dia 04/04/2019, às 11:24:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/04/2019, às 11:24:40 horas, no lote (11) - Solução de fonte azul HX 115 Hexa,

com 5 L -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado verifica-se o

atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias

e após negociação com a empresa vencedora deste lote, alcançou-se um preço mais

vantajoso para à Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela
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Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme

me autoriza o item 10.2.1 do Edital.

 

    No dia 04/04/2019, às 11:24:40 horas, no lote (11) - Solução de fonte azul HX 115 Hexa,

com 5 L -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP com o valor R$

747,00.

 

    No dia 19/03/2019, às 12:31:14 horas, no lote (12) - Tinta azul, off-set, lata com 2,5 kg -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/04/2019, às 15:12:31 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2019, às 15:12:31 horas, no lote (12) - Tinta azul, off-set, lata com 2,5 kg -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n.018/19; Considerando o

preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em

conformidade com o item 6.1; Que o  Parecer Técnico Contábil considerou a proposta da

empresa apta; Declaro a empresa SICOLI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MAQUINAS

LTDA, vencedora do certame. Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a

partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme item 10.2 do Edital. No dia

03/04/2019, às 15:13:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2019, às 15:13:35 horas, no lote (12) - Tinta azul, off-set, lata com 2,5 kg -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: por erro

material, volto a situação de arrematado. No dia 03/04/2019, às 15:15:06 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2019, às 15:15:06 horas, no lote (12) - Tinta azul, off-set, lata com 2,5 kg -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n.018/19; Considerando o

preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em

conformidade com o item 6.1; Que o  Parecer Técnico Contábil considerou a proposta da

empresa apta; Declaro a empresa SICOLI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MAQUINAS

LTDA, vencedora do certame. Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a

partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme item 10.2 do Edital. No dia

04/04/2019, às 11:24:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/04/2019, às 11:24:53 horas, no lote (12) - Tinta azul, off-set, lata com 2,5 kg -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando que da análise da especificação do material ofertado verifica-se o
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atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias

e após negociação com a empresa vencedora deste lote, alcançou-se um preço mais

vantajoso para à Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela

Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme

me autoriza o item 10.2.1 do Edital.

 

    No dia 04/04/2019, às 11:24:53 horas, no lote (12) - Tinta azul, off-set, lata com 2,5 kg -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SICOLI

INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP com o valor R$ 14.399,08.

 

    No dia 19/03/2019, às 12:30:56 horas, no lote (13) - Tinta magenta, off-set, lata com 2,5

kg -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/04/2019, às 15:26:46 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2019, às 15:26:46 horas, no lote (13) - Tinta magenta, off-set, lata com 2,5

kg -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n.018/19;

Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de

preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico Contábil considerou a

proposta da empresa apta; Declaro a empresa MELO & PINHEIRO LTDA, vencedora do

certame. Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para

interposição de eventual recurso, conforme item 10.2 do Edital. No dia 04/04/2019, às

11:25:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/04/2019, às 11:25:06 horas, no lote (13) - Tinta magenta, off-set, lata com 2,5

kg -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando que da análise da especificação do material ofertado verifica-se o

atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias

e após negociação com a empresa vencedora deste lote, alcançou-se um preço mais

vantajoso para à Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela

Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme

me autoriza o item 10.2.1 do Edital.

 

    No dia 04/04/2019, às 11:25:06 horas, no lote (13) - Tinta magenta, off-set, lata com 2,5

kg -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

MELO & PINHEIRO LTDA com o valor R$ 9.306,68.

 

    No dia 19/03/2019, às 12:38:26 horas, no lote (14) - Tinta preta, off-set, lata com 2,5 kg -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/04/2019, às 15:27:09 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 03/04/2019, às 15:27:09 horas, no lote (14) - Tinta preta, off-set, lata com 2,5 kg -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão Eletrônico n.018/19;

Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de

preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer Técnico Contábil considerou a

proposta da empresa apta; Declaro a empresa MELO & PINHEIRO LTDA, vencedora do

certame. Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a partir de agora, para

interposição de eventual recurso, conforme item 10.2 do Edital. No dia 04/04/2019, às

11:25:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/04/2019, às 11:25:36 horas, no lote (14) - Tinta preta, off-set, lata com 2,5 kg -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando que da análise da especificação do material ofertado verifica-se o

atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias

e após negociação com a empresa vencedora deste lote, alcançou-se um preço mais

vantajoso para à Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela

Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme

me autoriza o item 10.2.1 do Edital.

 

    No dia 04/04/2019, às 11:25:36 horas, no lote (14) - Tinta preta, off-set, lata com 2,5 kg -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MELO &

PINHEIRO LTDA com o valor R$ 8.281,24.

 

    No dia 19/03/2019, às 12:30:19 horas, no lote (15) - Goma Sintética 8° Bé, Anti-Oxidante,

para Chapa em Alumínio. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

03/04/2019, às 15:18:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2019, às 15:18:07 horas, no lote (15) - Goma Sintética 8° Bé, Anti-Oxidante,

para Chapa em Alumínio. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do Pregão

Eletrônico n.018/19; Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias;

Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o  Parecer Técnico

Contábil considerou a proposta da empresa apta; Declaro a empresa SICOLI INDUSTRIA E

COMÉRCIO DE MAQUINAS LTDA, vencedora do certame. Fica desde já aberto o prazo de

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

item 10.2 do Edital. No dia 04/04/2019, às 11:25:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/04/2019, às 11:25:50 horas, no lote (15) - Goma Sintética 8° Bé, Anti-Oxidante,

para Chapa em Alumínio. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da
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alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado

verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências

habilitatórias e após negociação com a empresa vencedora deste lote, alcançou-se um

preço mais vantajoso para à Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado

pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante,

conforme me autoriza o item 10.2.1 do Edital.

 

    No dia 04/04/2019, às 11:25:50 horas, no lote (15) - Goma Sintética 8° Bé, Anti-Oxidante,

para Chapa em Alumínio. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP com o

valor R$ 172,80.

 

    No dia 19/03/2019, às 12:51:23 horas, o Pregoeiro da licitação - LIDIANE SALES GAMA

MORAIS - desclassificou o fornecedor - SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS

LTDA - EPP, no lote (10) - Revelador de chapa positiva, com 20 L. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa arrematante SICOLI INDUSTRIA E

COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP, por solicitar via chat de mensagem por ter errado o

lance da hora da disputa.

 

    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

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

SARA MATOS SOARES

Membro Equipe Apoio

 

GILBERTO SILVA DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
71.359.939/0001-95 ADMAQ LTDA - EPP

02.629.342/0001-09 MELO & PINHEIRO LTDA

02.405.020/0001-78 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

67.642.736/0001-34 SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP
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