
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: 02.00327-00/2017)

 

     às 10:03:44 horas do dia 31/08/2018 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:

02.00327-00/2017 - 2018/2ª CH88/18 que tem por objeto 2ª CHAMADA - REGISTRO DE

PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONCRETO FCK 15 E FCK 25 MPA, de

acordo com as especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Edital de

Licitação e seus Anexos, 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) - CONCRETO FCK 15 MPA

Lote (2) - CONCRETO FCK 25 MPA

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - CONCRETO FCK 15 MPA

Lote (2) - CONCRETO FCK 25 MPA

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/08/2018 10:48:19:763 CONSTRUTORA MARQUES DA COSTA LTDA  R$ 360,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/08/2018 10:48:19:763 CONSTRUTORA MARQUES DA COSTA LTDA  R$ 395,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/08/2018 10:48:19:763 CONSTRUTORA MARQUES DA COSTA LTDA  R$ 360,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/08/2018 10:48:19:763 CONSTRUTORA MARQUES DA COSTA LTDA  R$ 395,00
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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 31/08/2018, às 10:29:33 horas, no lote (1) - CONCRETO FCK 15 MPA -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/09/2018, às 10:33:30 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/09/2018, às 10:33:30 horas, no lote (1) - CONCRETO FCK 15 MPA -  a

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

Considerando que os documentos de habilitação encaminhados pela empresa atendem às

exigências editalícias, em vista do preço por ela ofertado estar compatível com aquele

informado nos autos como sendo o de mercado, conforme Pesquisa de Preços realizada

pela Administração na  fase interna do certame, decido Declarar a Empresa

CONSTRUTORA MARQUES DA COSTA LTDA, Vencedora do Lote, com fulcro no Princípio

da Vinculação ao Instrumento Convocatório.  Prazo recursal no chat do Lote. No dia

11/09/2018, às 13:59:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/09/2018, às 13:59:55 horas, no lote (1) - CONCRETO FCK 15 MPA -  a

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

Ultrapassado o prazo recursal sem manifestações, conforme item 12.1.1, adjudico o objeto à

Licitante Declarada Vencedora. Consigno que, na forma do item 8.7 do Edital decidi solicitar

e aceitar o saneamento do valor inicial da proposta, cadastrada no sistema com o valor

unitário, já que o saneamento em questão não interferiu na fase de Lances, posto que

tratava de única proposta ofertada para o Lote e, de igual forma, não acarretou alteração

substancial da proposta ou de sua validade.

 

    No dia 11/09/2018, às 13:59:55 horas, no lote (1) - CONCRETO FCK 15 MPA -  pelo

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

CONSTRUTORA MARQUES DA COSTA LTDA com o valor R$ 325.440,00.

 

    No dia 31/08/2018, às 10:41:13 horas, no lote (2) - CONCRETO FCK 25 MPA -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/09/2018, às 10:34:12 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/09/2018, às 10:34:12 horas, no lote (2) - CONCRETO FCK 25 MPA -  a

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

Considerando que os documentos de habilitação encaminhados pela empresa atendem às

exigências editalícias, em vista do preço por ela ofertado estar compatível com aquele
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informado nos autos como sendo o de mercado, conforme Pesquisa de Preços realizada

pela Administração na fase interna do certame, decido Declarar a Empresa

CONSTRUTORA MARQUES DA COSTA LTDA, Vencedora do Lote, com fulcro no Princípio

da Vinculação ao Instrumento Convocatório. Prazo recursal no chat do Lote. No dia

11/09/2018, às 14:00:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/09/2018, às 14:00:14 horas, no lote (2) - CONCRETO FCK 25 MPA -  a

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

Ultrapassado o prazo recursal sem manifestações, conforme item 12.1.1, adjudico o objeto à

Licitante Declarada Vencedora. Consigno que, na forma do item 8.7 do Edital decidi solicitar

e aceitar o saneamento do valor inicial da proposta, cadastrada no sistema com o valor

unitário, já que o saneamento em questão não interferiu na fase de Lances, posto que

tratava de única proposta ofertada para o Lote e, de igual forma, não acarretou alteração

substancial da proposta ou de sua validade.

 

    No dia 11/09/2018, às 14:00:14 horas, no lote (2) - CONCRETO FCK 25 MPA -  pelo

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

CONSTRUTORA MARQUES DA COSTA LTDA com o valor R$ 182.052,00.

 

    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

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

ANDRE LOPES SHOCKNESS

Membro Equipe Apoio

 

SARA MATOS SOARES

Membro Equipe Apoio

 

Proponente:
01.291.342/0002-51 CONSTRUTORA MARQUES DA COSTA LTDA
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