
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2015/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 09.02013/2015)

 

     Às 10:31:17 horas do dia 02/12/2015 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

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

ALESSANDRA CRISTIANE RIBEIRO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato

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

09.02013/2015 - 2015/076/2015 que tem por objeto Contratação de Empresa Especializada

na Prestação de Serviços com Fornecimento de Material de Apoio e Pedagógico para a

realização da capacitação: Ciclo de Palestras de Educação Básica para Gestores,

Supervisores Escolares e Orientadores Educacionais do Sistema Municipal de Ensino.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços com

fornecimento de material de apoio e pedagógico para realização da Capacitação: Ciclo de

Palestras da Educação Básica, com gestores, supervisores escolares e orientadores

educacionais do Sistema Municipal de Ensino, de acordo com o Projeto Básico em anexo.

    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 com

fornecimento de material de apoio e pedagógico para realização da Capacitação: Ciclo de

Palestras da Educação Básica, com gestores, supervisores escolares e orientadores

educacionais do Sistema Municipal de Ensino, de acordo com o Projeto Básico em anexo.

 

    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 à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e
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o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 02/12/2015, às 10:55:03 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços com fornecimento de material de apoio e pedagógico para

realização da Capacitação: Ciclo de Palestras da Educação Básica, com gestores,

supervisores escolares e orientadores educacionais do Sistema Municipal de Ensino, de

acordo com o Projeto Básico em anexo. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 07/12/2015, às 10:25:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (1) - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços com

fornecimento de material de apoio e pedagógico para realização da Capacitação: Ciclo de

Palestras da Educação Básica, com gestores, supervisores escolares e orientadores

educacionais do Sistema Municipal de Ensino, de acordo com o Projeto Básico em anexo. -

nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 01/12/2015, às 11:45:45 horas, a autoridade competente da licitação - PAULA

JAQUELINE DE ASSIS MIRANDA - substitui o Pregoeiro ANA PAULA BORGES DE

MORAIS. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS

PARTICIPANTES.

 

    No dia 03/12/2015, às 15:27:29 horas, a autoridade competente da licitação - PAULA

JAQUELINE DE ASSIS MIRANDA - substitui o Pregoeiro ANA PAULA BORGES DE

MORAIS. O motivo da alteração foi o seguinte: Em razão de publicação de novo ato de

equipe de pregão.

 

    No dia 07/12/2015, às 10:25:13 horas, o Pregoeiro da licitação - ALESSANDRA

CRISTIANE RIBEIRO - desclassificou o fornecedor - GERAES LOCACOES E

EMPREENDIMENTOS LTDA ME, no lote (1) - Contratação de empresa especializada na

prestação de serviços com fornecimento de material de apoio e pedagógico para realização

da Capacitação: Ciclo de Palestras da Educação Básica, com gestores, supervisores

escolares e orientadores educacionais do Sistema Municipal de Ensino, de acordo com o

Projeto Básico em anexo. O motivo da desclassificação foi: Considerando que a

empresaGERAES LOCAÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME não manifestou-se no

prazo exigido pela Pregoeira para entrega e envio de documentação, DECIDO por

DESCLASSIFICÁ-LA do certame licitatório.

 

    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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ALESSANDRA CRISTIANE RIBEIRO

Pregoeiro da disputa

 

PAULA JAQUELINE DE ASSIS MIRANDA

Autoridade Competente

 

LIDIANE SALES GAMA MORAIS

Membro Equipe Apoio

 

ANA PAULA BORGES DE MORAIS

Membro Equipe Apoio

 

SAVIO GOMES DE BRITO

Membro Equipe Apoio

 

NATASCHA RECHETNICOW ALVES SANTANNA

Membro Equipe Apoio

 

Proponente:
06.130.417/0001-55 GERAES LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
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