
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: 04.00029/2018)

 

     às 10:33:19 horas do dia 19/09/2018 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:

04.00029/2018 - 2018/103/2018 que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE DIVERSOS MODELOS E

TAMANHOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE

CHAVES DE DIVERSOS MODELOS E TAMANHOS, visando atender a Procuradoria Geral

do Município de Porto- Velho, Demais especificações via edital.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Carimbo automático, acrílico, resina, retangular, retrátil com mola. Medida da

placa, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIA EDITAL.

Lote (2) - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de confecção de

cópias de chaves de diversos modelos e tamanhos, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIA

EDITAL.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Carimbo automático, acrílico, resina, retangular, retrátil com mola. Medida da

placa, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIA EDITAL.

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/09/2018 19:51:47:685 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 33.850,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/09/2018 19:51:47:685 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 8.590,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/09/2018 19:51:47:685 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 33.850,00
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Lote (2) - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de confecção de

cópias de chaves de diversos modelos e tamanhos, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIA

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

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 19/09/2018, às 11:06:57 horas, no lote (1) - Carimbo automático, acrílico, resina,

retangular, retrátil com mola. Medida da placa, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIA EDITAL. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/09/2018, às 11:05:10 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/09/2018, às 11:05:10 horas, no lote (1) - Carimbo automático, acrílico, resina,

retangular, retrátil com mola. Medida da placa, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIA EDITAL. -

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 REGIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES

COMERCIAIS EIRELI - EPP. No dia 24/09/2018, às 09:55:21 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 24/09/2018, às 09:55:21 horas, no lote (1) - Carimbo automático, acrílico, resina,

retangular, retrátil com mola. Medida da placa, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIA EDITAL. -

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

11/09/2018 19:51:47:685 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 8.590,00
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    No dia 24/09/2018, às 09:55:21 horas, no lote (1) - Carimbo automático, acrílico, resina,

retangular, retrátil com mola. Medida da placa, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIA EDITAL. -

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

REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC com o valor R$

33.848,00.

 

    No dia 19/09/2018, às 11:07:02 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviço de confecção de cópias de chaves de diversos modelos e

tamanhos, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIA EDITAL. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 21/09/2018, às 11:06:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/09/2018, às 11:06:39 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviço de confecção de cópias de chaves de diversos modelos e

tamanhos, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIA EDITAL. -  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 REGIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI - EPP.

No dia 24/09/2018, às 09:55:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/09/2018, às 09:55:53 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviço de confecção de cópias de chaves de diversos modelos e

tamanhos, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIA EDITAL. -  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 24/09/2018, às 09:55:53 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviço de confecção de cópias de chaves de diversos modelos e

tamanhos, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIA EDITAL. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC com o valor R$ 8.589,50.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa
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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

 

Proponente:
27.048.093/0001-80 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC
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