
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: 06.02409/2019)

 

     às 10:30:59 horas do dia 28/06/2019 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:

06.02409/2019 - 2019/070/2019 que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR DEMANDA, DE GUARDA DOS

DOCUMENTOS DO ACERVO DOCUMENTAL, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,

visando atender necessidades da Secretaria Municipal de Fazenda  SEMFAZ.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, por demanda, de

guarda dos documentos do acervo documental da Secretária Municipal de Fazenda de Porto

Velho, (SEMFAZ). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, por demanda, de

guarda dos documentos do acervo documental da Secretária Municipal de Fazenda de Porto

Velho, (SEMFAZ). 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

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/06/2019 12:11:52:501 R & A TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL
LTDA -  R$ 414.873,60

27/06/2019 20:13:46:054 DOC SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LIMITADA  R$ 750.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/06/2019 10:52:57:381 R & A TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL
LTDA -  R$ 393.000,00

28/06/2019 10:51:44:049 DOC SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LIMITADA  R$ 395.000,00
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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 28/06/2019, às 10:56:57 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços, por demanda, de guarda dos documentos do acervo documental

da Secretár ia Municipal  de Fazenda de Porto Velho, (SEMFAZ). DEMAIS

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

09/07/2019, às 13:30:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/07/2019, às 13:30:08 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços, por demanda, de guarda dos documentos do acervo documental

da Secretár ia Municipal  de Fazenda de Porto Velho, (SEMFAZ). DEMAIS

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

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que o valor ofertado está

abaixo do estimado nos autos, bem como, em vista de ter sido atendidos os requisitos

editalícios quanto à habilitação, qualificação técnica, econômico-financeira, decido Declarar

Vencedora do certame a Empresa R&A TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL

LTDA, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Prazo para

recurso no chat do lote. No dia 09/07/2019, às 14:48:22 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/07/2019, às 14:48:22 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços, por demanda, de guarda dos documentos do acervo documental

da Secretár ia Municipal  de Fazenda de Porto Velho, (SEMFAZ). DEMAIS

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

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da

licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 09/07/2019, às 14:48:22 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços, por demanda, de guarda dos documentos do acervo documental

da Secretár ia Municipal  de Fazenda de Porto Velho, (SEMFAZ). DEMAIS

ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa R & A TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL

LTDA - com o valor R$ 392.943,12.

 

    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

 

SARA MATOS SOARES

Membro Equipe Apoio

 

GILBERTO SILVA DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
21.137.729/0001-84 DOC SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LIMITADA

02.023.290/0001-14 R & A TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -
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