
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2020/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 02.00502/2019)

 

     às 11:43:05 horas do dia 27/02/2020 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

CENTRO, da cidade de PORTO VELHO - RO, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

TATIANE MARIANO SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

02.00502/2019 - 2020/005/2020 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DE PLANO DE

CONTINGÊNCIA EM DECORRÊNCIA DO PERÍODO DE ENCHENTES (KIT DE HIGIENE

PESSOAL, KIT DORMITÓRIO E KIT LIMPEZA), conforme disposições contidas no Edital de

Licitação e seus Anexos.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - COTA 25% - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA - KIT DE HIGIENE PESSOAL,

composto de sabonete, escova dental, Pasta dental em creme, papel higiênico, Desodorante

antitranspirante, tipo roll on, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades

definidos no Anexo I do Edital de Licitação.

Lote (2) - COTA PRINCIPAL - PARTICIPAÇÃO AMPLA - KIT DE HIGIENE PESSOAL,

composto de sabonete, escova dental, Pasta dental em creme, papel higiênico, Desodorante

antitranspirante, tipo roll on, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades

definidos no Anexo I do Edital de Licitação.

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/02/2020 10:57:30:588 GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI-ME  R$ 59.840,00

24/02/2020 13:07:38:621 TRUSTY DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  R$ 79.908,84

26/02/2020 11:29:55:217 VCS - VIEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 77.044,00

26/02/2020 16:01:17:057 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 79.908,84

27/02/2020 00:40:55:863 M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP  R$ 79.000,00

27/02/2020 01:21:32:785 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 99.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/02/2020 10:57:30:588 GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI-ME  R$ 264.400,00

24/02/2020 13:07:38:621 TRUSTY DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  R$ 353.073,15

26/02/2020 11:29:55:217 VCS - VIEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 340.515,00

26/02/2020 16:01:17:057 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 353.073,15

27/02/2020 00:40:55:863 M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP  R$ 350.000,00
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Lote (3) - COTA 25% - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA - KIT DE DORMITÓRIO, composto de

cobertor de solteiro, fronha, travesseiro e colchão, conforme especificações técnicas,

unidades e quantidades definidas no Anexo I do Edital de Licitação e seus Anexos.

Lote (4) - COTA PRINCIPAL - PARTICIPAÇÃO AMPLA - KIT DE DORMITÓRIO, composto

de cobertor de solteiro, fronha, travesseiro e colchão, conforme especificações técnicas,

unidades e quantidades definidas no Anexo I do Edital de Licitação e seus Anexos.

Lote (5) - COTA 25% - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA - KIT DE LIMPEZA, composto de saco

plástico para lixo de 100 litros, sabão em barra, pano de limpeza, esponja de limpeza multi-

uso, esponja de aço, vassoura, rodo, pá para lixo e balde, conforme especificações técnicas,

unidades e quantidades definidas no Anexo I do Edital de Licitação e seus Anexos.

Lote (6) - COTA PRINCIPAL - PARTICIPAÇÃO AMPLA - KIT DE LIMPEZA, composto de

saco plástico para lixo de 100 litros, sabão em barra, pano de limpeza, esponja de limpeza

multi-uso, esponja de aço, vassoura, rodo, pá para lixo e balde, conforme especificações

técnicas, unidades e quantidades definidas no Anexo I do Edital de Licitação e seus Anexos.

27/02/2020 01:21:32:785 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 450.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/02/2020 13:07:38:621 TRUSTY DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  R$ 56.667,00

26/02/2020 18:03:11:058 SILVENINA UNIFORMES LTDA - EPP  R$ 56.667,00

26/02/2020 16:01:17:057 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 56.667,00

26/02/2020 18:50:55:374 M J HAMUCHE - EVENTOS - ME  R$ 52.900,00

27/02/2020 01:21:32:785 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 75.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

26/02/2020 15:36:40:603 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 590.000,00

24/02/2020 13:07:38:621 TRUSTY DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  R$ 170.001,00

26/02/2020 18:03:11:058 SILVENINA UNIFORMES LTDA - EPP  R$ 170.001,00

26/02/2020 16:01:17:057 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 170.000,10

26/02/2020 18:50:55:374 M J HAMUCHE - EVENTOS - ME  R$ 158.700,00

27/02/2020 01:21:32:785 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 195.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

26/02/2020 16:01:17:057 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 29.370,33

27/02/2020 00:40:55:863 M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP  R$ 29.000,00

19/02/2020 18:23:23:577 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 22.543,00

27/02/2020 01:21:32:785 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 43.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

26/02/2020 15:51:44:245 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 88.110,99

27/02/2020 00:41:38:965 M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP  R$ 88.000,00

19/02/2020 18:24:21:109 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 72.345,90

27/02/2020 01:22:42:322 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 105.000,00
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    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - COTA 25% - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA - KIT DE HIGIENE PESSOAL,

composto de sabonete, escova dental, Pasta dental em creme, papel higiênico, Desodorante

antitranspirante, tipo roll on, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades

definidos no Anexo I do Edital de Licitação.

Lote (2) - COTA PRINCIPAL - PARTICIPAÇÃO AMPLA - KIT DE HIGIENE PESSOAL,

composto de sabonete, escova dental, Pasta dental em creme, papel higiênico, Desodorante

antitranspirante, tipo roll on, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades

definidos no Anexo I do Edital de Licitação.

Lote (3) - COTA 25% - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA - KIT DE DORMITÓRIO, composto de

cobertor de solteiro, fronha, travesseiro e colchão, conforme especificações técnicas,

unidades e quantidades definidas no Anexo I do Edital de Licitação e seus Anexos.

Lote (4) - COTA PRINCIPAL - PARTICIPAÇÃO AMPLA - KIT DE DORMITÓRIO, composto

de cobertor de solteiro, fronha, travesseiro e colchão, conforme especificações técnicas,

unidades e quantidades definidas no Anexo I do Edital de Licitação e seus Anexos.

Data-Hora Fornecedor Lance

27/02/2020 11:49:13:165 M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP  R$ 35.900,00

27/02/2020 11:49:06:248 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 39.999,85

27/02/2020 11:48:55:478 VCS - VIEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 40.000,00

21/02/2020 10:57:30:588 GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI-ME  R$ 59.840,00

24/02/2020 13:07:38:621 TRUSTY DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  R$ 79.908,84

27/02/2020 01:21:32:785 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 99.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/02/2020 11:57:23:111 M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP  R$ 135.450,00

27/02/2020 11:57:04:178 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 145.619,85

27/02/2020 11:57:04:714 TRUSTY DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  R$ 148.724,81

27/02/2020 11:56:37:853 GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI-ME  R$ 148.725,00

27/02/2020 11:49:29:280 VCS - VIEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 248.000,00

27/02/2020 01:21:32:785 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 450.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/02/2020 12:29:24:607 TRUSTY DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  R$ 48.749,98

27/02/2020 12:29:14:872 M J HAMUCHE - EVENTOS - ME  R$ 48.750,00

27/02/2020 12:29:24:021 SILVENINA UNIFORMES LTDA - EPP  R$ 49.849,93

27/02/2020 12:28:10:467 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 51.849,05

27/02/2020 01:21:32:785 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 75.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/02/2020 12:29:00:966 TRUSTY DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  R$ 150.249,98
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Lote (5) - COTA 25% - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA - KIT DE LIMPEZA, composto de saco

plástico para lixo de 100 litros, sabão em barra, pano de limpeza, esponja de limpeza multi-

uso, esponja de aço, vassoura, rodo, pá para lixo e balde, conforme especificações técnicas,

unidades e quantidades definidas no Anexo I do Edital de Licitação e seus Anexos.

Lote (6) - COTA PRINCIPAL - PARTICIPAÇÃO AMPLA - KIT DE LIMPEZA, composto de

saco plástico para lixo de 100 litros, sabão em barra, pano de limpeza, esponja de limpeza

multi-uso, esponja de aço, vassoura, rodo, pá para lixo e balde, conforme especificações

técnicas, unidades e quantidades definidas no Anexo I do Edital de Licitação e seus Anexos.

 

    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 27/02/2020, às 11:52:35 horas, no lote (1) - COTA 25% - PARTICIPAÇÃO

EXCLUSIVA - KIT DE HIGIENE PESSOAL, composto de sabonete, escova dental, Pasta

dental em creme, papel higiênico, Desodorante antitranspirante, tipo roll on, conforme

especificações técnicas, unidades e quantidades definidos no Anexo I do Edital de Licitação.

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 06/03/2020, às

10:17:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

27/02/2020 12:28:55:040 M J HAMUCHE - EVENTOS - ME  R$ 150.250,00

27/02/2020 12:28:42:563 SILVENINA UNIFORMES LTDA - EPP  R$ 151.849,91

27/02/2020 12:26:19:662 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 155.249,58

27/02/2020 12:17:23:747 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 194.900,00

27/02/2020 01:21:32:785 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 195.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/02/2020 12:41:56:444 M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP  R$ 11.999,00

27/02/2020 12:41:29:112 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 12.143,97

19/02/2020 18:23:23:577 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 22.543,00

27/02/2020 01:21:32:785 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 43.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/02/2020 12:41:40:389 M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP  R$ 37.434,00

27/02/2020 12:41:11:084 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 39.979,70

19/02/2020 18:24:21:109 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 72.345,90

27/02/2020 01:22:42:322 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 105.000,00
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    No dia 06/03/2020, às 10:17:56 horas, no lote (1) - COTA 25% - PARTICIPAÇÃO

EXCLUSIVA - KIT DE HIGIENE PESSOAL, composto de sabonete, escova dental, Pasta

dental em creme, papel higiênico, Desodorante antitranspirante, tipo roll on, conforme

especificações técnicas, unidades e quantidades definidos no Anexo I do Edital de Licitação.

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

seguinte: Após recebimento e análise dos documentos de habilitação e proposta de preços

ofertados pela Empresa Arrematante, constatou-se o atendimento às exigências

habilitatórias, inclusive quanto ao preço ofertado, que se encontra abaixo do estimado pela

Administração e informado no Anexo II do Termo de Referência (pág. 41 do Edital), razão

pela qual, decido Declarar Vencedora do certame, para este Lote, a Empresa Arrematante.

Prazo para recurso, conforme chat do Lote. No dia 06/03/2020, às 13:12:26 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/03/2020, às 13:12:26 horas, no lote (1) - COTA 25% - PARTICIPAÇÃO

EXCLUSIVA - KIT DE HIGIENE PESSOAL, composto de sabonete, escova dental, Pasta

dental em creme, papel higiênico, Desodorante antitranspirante, tipo roll on, conforme

especificações técnicas, unidades e quantidades definidos no Anexo I do Edital de Licitação.

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

Considerando a ausência de recursos no prazo informado no chat do Lote, com fundamento

no item 12.1.1 do Edital, que dispõe que ?inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro

adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do

resultado pela Autoridade Competente?, adjudico o objeto em favor da Empresa M C

INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA ? EPP.

 

    No dia 06/03/2020, às 13:12:26 horas, no lote (1) - COTA 25% - PARTICIPAÇÃO

EXCLUSIVA - KIT DE HIGIENE PESSOAL, composto de sabonete, escova dental, Pasta

dental em creme, papel higiênico, Desodorante antitranspirante, tipo roll on, conforme

especificações técnicas, unidades e quantidades definidos no Anexo I do Edital de Licitação.

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

INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP com o valor R$ 30.638,08.

 

    No dia 27/02/2020, às 12:12:14 horas, no lote (2) - COTA PRINCIPAL - PARTICIPAÇÃO

AMPLA - KIT DE HIGIENE PESSOAL, composto de sabonete, escova dental, Pasta dental

em creme, papel higiênico, Desodorante antitranspirante, tipo roll on, conforme

especificações técnicas, unidades e quantidades definidos no Anexo I do Edital de Licitação.

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 06/03/2020, às

10:18:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/03/2020, às 10:18:45 horas, no lote (2) - COTA PRINCIPAL - PARTICIPAÇÃO
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AMPLA - KIT DE HIGIENE PESSOAL, composto de sabonete, escova dental, Pasta dental

em creme, papel higiênico, Desodorante antitranspirante, tipo roll on, conforme

especificações técnicas, unidades e quantidades definidos no Anexo I do Edital de Licitação.

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

seguinte: Após recebimento e análise dos documentos de habilitação e proposta de preços

ofertados pela Empresa Arrematante, constatou-se o atendimento às exigências

habilitatórias, inclusive quanto ao preço ofertado, que se encontra abaixo do estimado pela

Administração e informado no Anexo II do Termo de Referência (pág. 41 do Edital), razão

pela qual, decido Declarar Vencedora do certame, para este Lote, a Empresa Arrematante.

Prazo para recurso, conforme chat do Lote. No dia 06/03/2020, às 13:13:54 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/03/2020, às 13:13:54 horas, no lote (2) - COTA PRINCIPAL - PARTICIPAÇÃO

AMPLA - KIT DE HIGIENE PESSOAL, composto de sabonete, escova dental, Pasta dental

em creme, papel higiênico, Desodorante antitranspirante, tipo roll on, conforme

especificações técnicas, unidades e quantidades definidos no Anexo I do Edital de Licitação.

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

Considerando a ausência de recursos no prazo informado no chat do Lote, com fundamento

no item 12.1.1 do Edital, que dispõe que ?inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro

adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do

resultado pela Autoridade Competente?, adjudico o objeto em favor da Empresa M C

INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA ? EPP.

 

    No dia 06/03/2020, às 13:13:54 horas, no lote (2) - COTA PRINCIPAL - PARTICIPAÇÃO

AMPLA - KIT DE HIGIENE PESSOAL, composto de sabonete, escova dental, Pasta dental

em creme, papel higiênico, Desodorante antitranspirante, tipo roll on, conforme

especificações técnicas, unidades e quantidades definidos no Anexo I do Edital de Licitação.

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

INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP com o valor R$ 135.372,80.

 

    No dia 27/02/2020, às 12:30:22 horas, no lote (3) - COTA 25% - PARTICIPAÇÃO

EXCLUSIVA - KIT DE DORMITÓRIO, composto de cobertor de solteiro, fronha, travesseiro

e colchão, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Anexo I

do Edital de Licitação e seus Anexos. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 06/03/2020, às 10:24:35 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 06/03/2020, às 10:24:35 horas, no lote (3) - COTA 25% - PARTICIPAÇÃO

EXCLUSIVA - KIT DE DORMITÓRIO, composto de cobertor de solteiro, fronha, travesseiro
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e colchão, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Anexo I

do Edital de Licitação e seus Anexos. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após recebimento e análise dos documentos

de habilitação e proposta de preços ofertados pela Empresa Arrematante, constatou-se o

atendimento às exigências habilitatórias, inclusive quanto ao preço ofertado, que se

encontra abaixo do estimado pela Administração e informado no Anexo II do Termo de

Referência (pág. 41 do Edital), razão pela qual, decido Declarar Vencedora do certame, para

este Lote, a Empresa Arrematante. Prazo para recurso, conforme chat do Lote. No dia

06/03/2020, às 13:18:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/03/2020, às 13:18:02 horas, no lote (3) - COTA 25% - PARTICIPAÇÃO

EXCLUSIVA - KIT DE DORMITÓRIO, composto de cobertor de solteiro, fronha, travesseiro

e colchão, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Anexo I

do Edital de Licitação e seus Anexos. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de recursos no prazo informado

no chat do Lote, com fundamento no item 12.1.1 do Edital, que dispõe que ?inexistindo

manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor,

com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente?, adjudico o objeto

em favor da Empresa TRUSTY DISTRIBUIDORA LTDA - EPP.

 

    No dia 06/03/2020, às 13:18:02 horas, no lote (3) - COTA 25% - PARTICIPAÇÃO

EXCLUSIVA - KIT DE DORMITÓRIO, composto de cobertor de solteiro, fronha, travesseiro

e colchão, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Anexo I

do Edital de Licitação e seus Anexos. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa TRUSTY DISTRIBUIDORA LTDA - EPP com o valor R$

48.700,00.

 

    No dia 27/02/2020, às 12:30:29 horas, no lote (4) - COTA PRINCIPAL - PARTICIPAÇÃO

AMPLA - KIT DE DORMITÓRIO, composto de cobertor de solteiro, fronha, travesseiro e

colchão, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Anexo I do

Edital de Licitação e seus Anexos. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 06/03/2020, às 10:25:12 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 06/03/2020, às 10:25:12 horas, no lote (4) - COTA PRINCIPAL - PARTICIPAÇÃO

AMPLA - KIT DE DORMITÓRIO, composto de cobertor de solteiro, fronha, travesseiro e

colchão, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Anexo I do

Edital de Licitação e seus Anexos. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após recebimento e análise dos documentos
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de habilitação e proposta de preços ofertados pela Empresa Arrematante, constatou-se o

atendimento às exigências habilitatórias, inclusive quanto ao preço ofertado, que se

encontra abaixo do estimado pela Administração e informado no Anexo II do Termo de

Referência (pág. 41 do Edital), razão pela qual, decido Declarar Vencedora do certame, para

este Lote, a Empresa Arrematante. Prazo para recurso, conforme chat do Lote. No dia

06/03/2020, às 13:19:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/03/2020, às 13:19:13 horas, no lote (4) - COTA PRINCIPAL - PARTICIPAÇÃO

AMPLA - KIT DE DORMITÓRIO, composto de cobertor de solteiro, fronha, travesseiro e

colchão, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Anexo I do

Edital de Licitação e seus Anexos. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de recursos no prazo informado

no chat do Lote, com fundamento no item 12.1.1 do Edital, que dispõe que ?inexistindo

manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor,

com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente?, adjudico o objeto

em favor da Empresa TRUSTY DISTRIBUIDORA LTDA - EPP.

 

    No dia 06/03/2020, às 13:19:13 horas, no lote (4) - COTA PRINCIPAL - PARTICIPAÇÃO

AMPLA - KIT DE DORMITÓRIO, composto de cobertor de solteiro, fronha, travesseiro e

colchão, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Anexo I do

Edital de Licitação e seus Anexos. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa TRUSTY DISTRIBUIDORA LTDA - EPP com o valor R$

146.100,00.

 

    No dia 27/02/2020, às 12:55:52 horas, no lote (5) - COTA 25% - PARTICIPAÇÃO

EXCLUSIVA - KIT DE LIMPEZA, composto de saco plástico para lixo de 100 litros, sabão

em barra, pano de limpeza, esponja de limpeza multi-uso, esponja de aço, vassoura, rodo,

pá para lixo e balde, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no

Anexo I do Edital de Licitação e seus Anexos. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 06/03/2020, às 10:21:32 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 06/03/2020, às 10:21:32 horas, no lote (5) - COTA 25% - PARTICIPAÇÃO

EXCLUSIVA - KIT DE LIMPEZA, composto de saco plástico para lixo de 100 litros, sabão

em barra, pano de limpeza, esponja de limpeza multi-uso, esponja de aço, vassoura, rodo,

pá para lixo e balde, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no

Anexo I do Edital de Licitação e seus Anexos. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após recebimento e análise dos

documentos de habilitação e proposta de preços ofertados pela Empresa Arrematante,
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constatou-se o atendimento às exigências habilitatórias, inclusive quanto ao preço ofertado,

que se encontra abaixo do estimado pela Administração e informado no Anexo II do Termo

de Referência (pág. 41 do Edital), razão pela qual, decido Declarar Vencedora do certame,

para este Lote, a Empresa Arrematante. Prazo para recurso, conforme chat do Lote. No dia

06/03/2020, às 13:14:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/03/2020, às 13:14:54 horas, no lote (5) - COTA 25% - PARTICIPAÇÃO

EXCLUSIVA - KIT DE LIMPEZA, composto de saco plástico para lixo de 100 litros, sabão

em barra, pano de limpeza, esponja de limpeza multi-uso, esponja de aço, vassoura, rodo,

pá para lixo e balde, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no

Anexo I do Edital de Licitação e seus Anexos. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de recursos no

prazo informado no chat do Lote, com fundamento no item 12.1.1 do Edital, que dispõe que

?inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante

vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente?,

adjudico o objeto em favor da Empresa M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA ?

EPP.

 

    No dia 06/03/2020, às 13:14:54 horas, no lote (5) - COTA 25% - PARTICIPAÇÃO

EXCLUSIVA - KIT DE LIMPEZA, composto de saco plástico para lixo de 100 litros, sabão

em barra, pano de limpeza, esponja de limpeza multi-uso, esponja de aço, vassoura, rodo,

pá para lixo e balde, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no

Anexo I do Edital de Licitação e seus Anexos. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado

o objeto do lote da licitação á empresa M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA -

EPP com o valor R$ 11.997,00.

 

    No dia 27/02/2020, às 13:03:02 horas, no lote (6) - COTA PRINCIPAL - PARTICIPAÇÃO

AMPLA - KIT DE LIMPEZA, composto de saco plástico para lixo de 100 litros, sabão em

barra, pano de limpeza, esponja de limpeza multi-uso, esponja de aço, vassoura, rodo, pá

para lixo e balde, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no

Anexo I do Edital de Licitação e seus Anexos. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 06/03/2020, às 10:22:05 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 06/03/2020, às 10:22:05 horas, no lote (6) - COTA PRINCIPAL - PARTICIPAÇÃO

AMPLA - KIT DE LIMPEZA, composto de saco plástico para lixo de 100 litros, sabão em

barra, pano de limpeza, esponja de limpeza multi-uso, esponja de aço, vassoura, rodo, pá

para lixo e balde, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no

Anexo I do Edital de Licitação e seus Anexos. -  a situação do lote foi alterada para:

06/03/2020 Página 9 de 11



declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após recebimento e análise dos

documentos de habilitação e proposta de preços ofertados pela Empresa Arrematante,

constatou-se o atendimento às exigências habilitatórias, inclusive quanto ao preço ofertado,

que se encontra abaixo do estimado pela Administração e informado no Anexo II do Termo

de Referência (pág. 41 do Edital), razão pela qual, decido Declarar Vencedora do certame,

para este Lote, a Empresa Arrematante. Prazo para recurso, conforme chat do Lote. No dia

06/03/2020, às 13:16:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/03/2020, às 13:16:02 horas, no lote (6) - COTA PRINCIPAL - PARTICIPAÇÃO

AMPLA - KIT DE LIMPEZA, composto de saco plástico para lixo de 100 litros, sabão em

barra, pano de limpeza, esponja de limpeza multi-uso, esponja de aço, vassoura, rodo, pá

para lixo e balde, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no

Anexo I do Edital de Licitação e seus Anexos. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a ausência de recursos no

prazo informado no chat do Lote, com fundamento no item 12.1.1 do Edital, que dispõe que

?inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante

vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente?,

adjudico o objeto em favor da Empresa M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA ?

EPP.

 

    No dia 06/03/2020, às 13:16:02 horas, no lote (6) - COTA PRINCIPAL - PARTICIPAÇÃO

AMPLA - KIT DE LIMPEZA, composto de saco plástico para lixo de 100 litros, sabão em

barra, pano de limpeza, esponja de limpeza multi-uso, esponja de aço, vassoura, rodo, pá

para lixo e balde, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no

Anexo I do Edital de Licitação e seus Anexos. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado

o objeto do lote da licitação á empresa M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA -

EPP com o valor R$ 35.991,00.

 

    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.

 

TATIANE MARIANO SILVA

Pregoeiro da disputa

 

THIAGO DOS SANTOS TEZZARI

Autoridade Competente

 

NAIARA FERREIRA LIMA

Membro Equipe Apoio
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GILBERTO SILVA DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
17.878.902/0001-28 DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME

15.250.965/0001-00 GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI-ME

63.772.925/0001-70 HOLANDA PAPELARIA EIRELI

19.288.989/0001-09 M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP

04.707.044/0001-07 M J HAMUCHE - EVENTOS - ME

27.048.093/0001-80 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC

03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

18.386.337/0001-44 SILVENINA UNIFORMES LTDA - EPP

17.679.774/0001-93 TRUSTY DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

17.732.735/0001-02 VCS - VIEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
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