
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: 02.00264-00/2018)

 

     às 10:31:10 horas do dia 19/10/2018 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:

02.00264-00/2018 - 2018/116/2018 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BANDEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO -

RO, visando atender as necessidades da Administração Pública do Município de Porto

Velho, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II

do 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) - BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO MEDIDAS : 7,20 m x 10,30m -

16  panos

- Bandeira ,  possui tralha na cor branca, com dois ilhois resistentes nas pontas. Para uso

externo. Nas cores amarelo-ouro, azul royal e preto, fabricada em tecido 100%  poliéster

- Costura com fios de grande resistência com linha de nylon com alta resistência.

- Múltiplas costura nas bordas e todas as extremidades

- Reforço nas extremidades (cantos)

- Ideal para usoexterno

- Desenhos aplicados tecido sobre tecido e acabamento bordado

- Dupla face

- Tralha na cor da bandeira, reforçada com entretela impermeável dotada de ilhós para

armação

- Instalação de ilhois de cima para baixo equidistantes 50cm

- Confeccionada seguindo legislação específica para confecção de bandeiras (leis

5.700/71,8.421/92 e as normas da ABNT 16.286:2014 e ABNT 16.287:2014;

 

As bandeiras deverão ter garantia de fábrica, de no mínimo. 06 (seis) meses a partir da data

do aceite definitivo.

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/10/2018 09:21:53:082 N F GRANDE & CIA LTDA - EPP  R$ 40.308,00
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    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO MEDIDAS : 7,20 m x 10,30m -

16  panos

- Bandeira ,  possui tralha na cor branca, com dois ilhois resistentes nas pontas. Para uso

externo. Nas cores amarelo-ouro, azul royal e preto, fabricada em tecido 100%  poliéster

- Costura com fios de grande resistência com linha de nylon com alta resistência.

- Múltiplas costura nas bordas e todas as extremidades

- Reforço nas extremidades (cantos)

- Ideal para usoexterno

- Desenhos aplicados tecido sobre tecido e acabamento bordado

- Dupla face

- Tralha na cor da bandeira, reforçada com entretela impermeável dotada de ilhós para

armação

- Instalação de ilhois de cima para baixo equidistantes 50cm

- Confeccionada seguindo legislação específica para confecção de bandeiras (leis

5.700/71,8.421/92 e as normas da ABNT 16.286:2014 e ABNT 16.287:2014;

 

As bandeiras deverão ter garantia de fábrica, de no mínimo. 06 (seis) meses a partir da data

do aceite definitivo.

 

    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 19/10/2018, às 11:11:32 horas, no lote (1) - BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE

19/10/2018 08:21:23:142 VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
EIRELI  R$ 40.308,00

15/10/2018 15:00:33:251 CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI
-ME  R$ 39.100,00

15/10/2018 12:23:28:268 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 40.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/10/2018 11:08:02:222 CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI
-ME  R$ 25.199,00

19/10/2018 11:07:48:314 VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
EIRELI  R$ 25.200,00

19/10/2018 10:48:57:936 N F GRANDE & CIA LTDA - EPP  R$ 29.990,00

15/10/2018 12:23:28:268 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  R$ 40.000,00
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PORTO VELHO MEDIDAS : 7,20 m x 10,30m -  16  panos

- Bandeira ,  possui tralha na cor branca, com dois ilhois resistentes nas pontas. Para uso

externo. Nas cores amarelo-ouro, azul royal e preto, fabricada em tecido 100%  poliéster

- Costura com fios de grande resistência com linha de nylon com alta resistência.

- Múltiplas costura nas bordas e todas as extremidades

- Reforço nas extremidades (cantos)

- Ideal para usoexterno

- Desenhos aplicados tecido sobre tecido e acabamento bordado

- Dupla face

- Tralha na cor da bandeira, reforçada com entretela impermeável dotada de ilhós para

armação

- Instalação de ilhois de cima para baixo equidistantes 50cm

- Confeccionada seguindo legislação específica para confecção de bandeiras (leis

5.700/71,8.421/92 e as normas da ABNT 16.286:2014 e ABNT 16.287:2014;

 

As bandeiras deverão ter garantia de fábrica, de no mínimo. 06 (seis) meses a partir da data

do aceite definitivo. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/10/2018, às

11:37:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/10/2018, às 11:37:05 horas, no lote (1) - BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE

PORTO VELHO MEDIDAS : 7,20 m x 10,30m -  16  panos

- Bandeira ,  possui tralha na cor branca, com dois ilhois resistentes nas pontas. Para uso

externo. Nas cores amarelo-ouro, azul royal e preto, fabricada em tecido 100%  poliéster

- Costura com fios de grande resistência com linha de nylon com alta resistência.

- Múltiplas costura nas bordas e todas as extremidades

- Reforço nas extremidades (cantos)

- Ideal para usoexterno

- Desenhos aplicados tecido sobre tecido e acabamento bordado

- Dupla face

- Tralha na cor da bandeira, reforçada com entretela impermeável dotada de ilhós para

armação

- Instalação de ilhois de cima para baixo equidistantes 50cm

- Confeccionada seguindo legislação específica para confecção de bandeiras (leis

5.700/71,8.421/92 e as normas da ABNT 16.286:2014 e ABNT 16.287:2014;

 

As bandeiras deverão ter garantia de fábrica, de no mínimo. 06 (seis) meses a partir da data

do aceite definitivo. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro empresa CBF COMÉRCIO DE CONFECÇÕES

BANDEIRAS EIRELI vencedora no Lote 1(um)por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de
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01 (uma)hora, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02,

Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 10.2,

10.2.1, 10.2.2, 10.3, 10.4 e 10.5 do edital. No dia 25/10/2018, às 09:33:53 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/10/2018, às 09:33:53 horas, no lote (1) - BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE

PORTO VELHO MEDIDAS : 7,20 m x 10,30m -  16  panos

- Bandeira ,  possui tralha na cor branca, com dois ilhois resistentes nas pontas. Para uso

externo. Nas cores amarelo-ouro, azul royal e preto, fabricada em tecido 100%  poliéster

- Costura com fios de grande resistência com linha de nylon com alta resistência.

- Múltiplas costura nas bordas e todas as extremidades

- Reforço nas extremidades (cantos)

- Ideal para usoexterno

- Desenhos aplicados tecido sobre tecido e acabamento bordado

- Dupla face

- Tralha na cor da bandeira, reforçada com entretela impermeável dotada de ilhós para

armação

- Instalação de ilhois de cima para baixo equidistantes 50cm

- Confeccionada seguindo legislação específica para confecção de bandeiras (leis

5.700/71,8.421/92 e as normas da ABNT 16.286:2014 e ABNT 16.287:2014;

 

As bandeiras deverão ter garantia de fábrica, de no mínimo. 06 (seis) meses a partir da data

do aceite definitivo. -  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 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 25/10/2018, às 09:33:53 horas, no lote (1) - BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE

PORTO VELHO MEDIDAS : 7,20 m x 10,30m -  16  panos

- Bandeira ,  possui tralha na cor branca, com dois ilhois resistentes nas pontas. Para uso

externo. Nas cores amarelo-ouro, azul royal e preto, fabricada em tecido 100%  poliéster

- Costura com fios de grande resistência com linha de nylon com alta resistência.

- Múltiplas costura nas bordas e todas as extremidades

- Reforço nas extremidades (cantos)

- Ideal para usoexterno

- Desenhos aplicados tecido sobre tecido e acabamento bordado

- Dupla face
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- Tralha na cor da bandeira, reforçada com entretela impermeável dotada de ilhós para

armação

- Instalação de ilhois de cima para baixo equidistantes 50cm

- Confeccionada seguindo legislação específica para confecção de bandeiras (leis

5.700/71,8.421/92 e as normas da ABNT 16.286:2014 e ABNT 16.287:2014;

 

As bandeiras deverão ter garantia de fábrica, de no mínimo. 06 (seis) meses a partir da data

do aceite definitivo. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME com o

valor R$ 25.198,92.

 

    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

 

LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE

Membro Equipe Apoio

 

GILBERTO SILVA DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
17.365.274/0001-87 CBF- COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI -ME

79.034.153/0001-00 N F GRANDE & CIA LTDA - EPP

18.759.625/0001-05 UP. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

03.574.465/0001-44 VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
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