
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: 02.00214/2018)

 

     às 11:31:58 horas do dia 28/11/2018 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:

02.00214/2018 - 2018/2ªCH107/18 que tem por objeto 2ª CHAMADA - REGISTRO DE

PREÇOS, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (CAP 50/70, CM-

30 e RR-2C), visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta

do Município de Porto Velho.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP 50/70)

Lote (2) - Asfalto Diluído de Petróleo (CM 30)

Lote (3) - Emulsão asfáltica (RR 2C)

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP 50/70)

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/11/2018 22:10:00:714 EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA  R$ 13.919.580,00

27/11/2018 21:26:25:520 CBAA- ASFALTOS LTDA  R$ 11.677.991,22

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/11/2018 22:10:00:714 EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA  R$ 5.853.870,00

27/11/2018 21:26:25:520 CBAA- ASFALTOS LTDA  R$ 4.789.132,15

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/11/2018 22:10:00:714 EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA  R$ 1.182.810,00

27/11/2018 21:26:25:520 CBAA- ASFALTOS LTDA  R$ 1.034.224,50

Data-Hora Fornecedor Lance

28/11/2018 11:53:34:065 CBAA- ASFALTOS LTDA  R$ 11.550.000,00

28/11/2018 11:49:04:189 EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA  R$ 11.599.650,00
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Lote (2) - Asfalto Diluído de Petróleo (CM 30)

Lote (3) - Emulsão asfáltica (RR 2C)

 

    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 28/11/2018, às 12:02:48 horas, no lote (1) - Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP

50/70) -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2018, às 11:38:37

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2018, às 11:38:37 horas, no lote (1) - Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP

50/70) -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Com fundamento no disposto no Edital da 2ª Chamada do Pregão Eletrônico n.

107/2018; 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 nº

154/2018 considerou a proposta da empresa apta; Declaro a empresa CBAA ASFALTO

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 11.2 do Edital. No dia

05/12/2018, às 15:03:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2018, às 15:03:30 horas, no lote (1) - Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP

50/70) -  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.

 

Data-Hora Fornecedor Lance

28/11/2018 12:12:53:164 CBAA- ASFALTOS LTDA  R$ 4.789.092,00

27/11/2018 22:10:00:714 EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA  R$ 5.853.870,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/11/2018 13:04:01:544 CBAA- ASFALTOS LTDA  R$ 865.000,00

28/11/2018 13:03:37:857 EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA  R$ 866.000,00
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    No dia 05/12/2018, às 15:03:30 horas, no lote (1) - Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP

50/70) -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

CBAA- ASFALTOS LTDA com o valor R$ 11.549.979,36.

 

    No dia 28/11/2018, às 12:39:19 horas, no lote (2) - Asfalto Diluído de Petróleo (CM 30) -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2018, às 11:39:34 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2018, às 11:39:34 horas, no lote (2) - Asfalto Diluído de Petróleo (CM 30) -  a

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

Com fundamento no disposto no Edital da 2ª Chamada do Pregão Eletrônico n. 107/2018;

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 nº 154/2018

considerou a proposta da empresa apta; Declaro a empresa CBAA ASFALTO 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 11.2 do Edital. No dia

05/12/2018, às 15:04:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2018, às 15:04:09 horas, no lote (2) - Asfalto Diluído de Petróleo (CM 30) -  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 05/12/2018, às 15:04:09 horas, no lote (2) - Asfalto Diluído de Petróleo (CM 30) -

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

ASFALTOS LTDA com o valor R$ 4.789.092,00.

 

    No dia 28/11/2018, às 13:16:39 horas, no lote (3) - Emulsão asfáltica (RR 2C) -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/12/2018, às 11:40:05 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2018, às 11:40:05 horas, no lote (3) - Emulsão asfáltica (RR 2C) -  a

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

Com fundamento no disposto no Edital da 2ª Chamada do Pregão Eletrônico n. 107/2018;

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 nº 154/2018
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considerou a proposta da empresa apta; Declaro a empresa CBAA ASFALTO 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 11.2 do Edital. No dia

05/12/2018, às 15:04:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2018, às 15:04:30 horas, no lote (3) - Emulsão asfáltica (RR 2C) -  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 05/12/2018, às 15:04:30 horas, no lote (3) - Emulsão asfáltica (RR 2C) -  pelo

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

ASFALTOS LTDA com o valor R$ 864.999,90.

 

    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:
05.099.585/0004-05 CBAA- ASFALTOS LTDA

04.420.916/0001-51 EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
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