
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2019/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 09.00701/2018)

 

     às 10:34:56 horas do dia 16/07/2019 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

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

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

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

09.00701/2018 - 2019/082/2019 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE KIT PARA AVALIAÇÃO

FÍSICO BIOMÉTRICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Materiais para Aferição de Medidas Antropométricas

Lote (2) - Aparelhos para Aferição de Peso e Pressão Arterial

Lote (3) - Materiais para Atividade Física Laboral

Lote (4) - Material para Sonorização de Ambiente

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

seguintes menores preços:

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/07/2019 17:28:25:646 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E
FISIOTERAPICOS LTD  R$ 11.500,00

15/07/2019 14:25:16:408 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 30.000,00

15/07/2019 18:11:21:566 MBR FERNANDES - EPP  R$ 6.000,00

16/07/2019 08:11:41:078 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/07/2019 18:11:21:566 MBR FERNANDES - EPP  R$ 3.000,00

16/07/2019 08:11:41:078 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/07/2019 14:25:16:408 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 45.000,00

16/07/2019 08:11:41:078 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/07/2019 08:11:41:078 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 1.000,00
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Lote (1) - Materiais para Aferição de Medidas Antropométricas

Lote (2) - Aparelhos para Aferição de Peso e Pressão Arterial

Lote (3) - Materiais para Atividade Física Laboral

Lote (4) - Material para Sonorização de Ambiente

 

    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 16/07/2019, às 10:56:22 horas, no lote (1) - Materiais para Aferição de Medidas

Antropométricas -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 25/07/2019, às

11:47:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/07/2019, às 11:47:49 horas, no lote (1) - Materiais para Aferição de Medidas

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

o seguinte: O coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o

fornecedor: MBR FERNANDES - EPP. No dia 26/07/2019, às 14:13:26 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/07/2019, às 14:13:26 horas, no lote (1) - Materiais para Aferição de Medidas

Data-Hora Fornecedor Lance

16/07/2019 10:46:23:572 MBR FERNANDES - EPP  R$ 4.999,00

16/07/2019 08:11:41:078 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 5.000,00

16/07/2019 10:48:53:445 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 11.399,99

16/07/2019 10:48:48:881 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E
FISIOTERAPICOS LTD  R$ 11.400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/07/2019 10:57:02:242 MBR FERNANDES - EPP  R$ 1.999,00

16/07/2019 08:11:41:078 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/07/2019 08:11:41:078 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 10.000,00

15/07/2019 14:25:16:408 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP  R$ 45.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/07/2019 08:11:41:078 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 1.000,00
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Antropométricas -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

o seguinte: O coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o

fornecedor: KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP. No dia 29/07/2019, às 10:26:06 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/07/2019, às 10:26:06 horas, no lote (1) - Materiais para Aferição de Medidas

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

o seguinte: O coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o

fornecedor: MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP. No dia 30/07/2019, às

09:36:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (1) - Materiais para Aferição de Medidas Antropométricas - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 16/07/2019, às 11:13:59 horas, no lote (2) - Aparelhos para Aferição de Peso e

Pressão Arterial -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 30/07/2019, às

09:54:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/07/2019, às 09:54:18 horas, no lote (2) - Aparelhos para Aferição de Peso e

Pressão Arterial -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Senhores licitantes considerando que os autos retornaram da

Análise Contábil, em 23/08/2019 e conforme Parecer Técnico 113/2019 fl. 335 dos autos, a

empresa está APTA e qualificada economicamente e conforme análise por parte da

Pregoeira, Equipe de Apoio,  atendimento às exigências editalícias, considerando a

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do

respectivo lote. No dia 30/07/2019, às 11:01:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/07/2019, às 11:01:19 horas, no lote (2) - Aparelhos para Aferição de Peso e

Pressão Arterial -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado verifica-se o

atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências

habilitatórias, bem como considerando que o valor ofertado está abaixo do estimado pela

Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme

me autoriza o item 11.2. do Edital.

 

    No dia 30/07/2019, às 11:01:19 horas, no lote (2) - Aparelhos para Aferição de Peso e

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

empresa MBR FERNANDES - EPP com o valor R$ 1.703,14.

 

    No dia 16/07/2019, às 11:30:13 horas, no lote (3) - Materiais para Atividade Física Laboral
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-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 25/07/2019, às 11:49:56 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/07/2019, às 11:49:56 horas, no lote (3) - Materiais para Atividade Física Laboral

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

coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: KATTEM

COMERCIAL LTDA - EPP. No dia 26/07/2019, às 14:16:38 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (3) - Materiais para Atividade Física Laboral - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

    No dia 16/07/2019, às 11:57:58 horas, no lote (4) - Material para Sonorização de

Ambiente -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 25/07/2019, às 11:51:19

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (4) - Material para Sonorização de Ambiente - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

    No dia 25/07/2019, às 11:47:48 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - MBR FERNANDES - EPP, no lote (1) - Materiais

para Aferição de Medidas Antropométricas. O motivo da desclassificação foi: O valor

ofertado para este lote está acima do estimado pela administração, e  a contraproposta feita

por esta pregoeira não foi aceita pela licitante MBR FERNANDES-EPP. Desta forma,

desclassifico a referida empresa no presente lote.

 

    No dia 25/07/2019, às 11:49:56 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP, no lote (3) -

Materiais para Atividade Física Laboral. O motivo da desclassificação foi: O valor ofertado

para este lote está acima do estimado pela administração, e  a contraproposta feita por esta

pregoeira não foi aceita pela licitante KATTEM COMERCIAL LTDA-EPP. Desta forma,

desclassifico a referida empresa no presente lote.

 

    No dia 25/07/2019, às 11:51:19 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP, no lote (4) -

Material para Sonorização de Ambiente. O motivo da desclassificação foi: O valor ofertado

para este lote está acima do estimado pela administração, e  a contraproposta feita por esta

pregoeira não foi aceita pela licitanteKATTEM COMERCIAL LTDA-EPP. Desta forma,

desclassifico a referida empresa no presente lote.
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    No dia 26/07/2019, às 14:13:26 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP, no lote (1) -

Materiais para Aferição de Medidas Antropométricas. O motivo da desclassificação foi:

Considerando que foi deixado uma contraproposta para o lote , considerando que o valor se

encontrava acima do estima pela administração e considerando que a empresa não ofertou

sua contraproposta no prazo estipulado pelo pregoeiro, dessa forma desclassifico a empresa

KATTEM COMERCIAL LTDA-EPP , no referido lote.

 

    No dia 26/07/2019, às 14:16:38 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP,

no lote (3) - Materiais para Atividade Física Laboral. O motivo da desclassificação foi:

Considerando que foi deixado uma contraproposta para o lote , considerando que o valor se

encontrava acima do estima pela administração e considerando que a empresa MAXIMUS

ESPORTES COMERCIO LTDA-EPP, se manifestou no sistema, não aceitando a

contraproposta dessa pregoeira, dessa forma desclassifico a empresa  no referido lote.

 

    No dia 29/07/2019, às 10:26:06 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP,

no lote (1) - Materiais para Aferição de Medidas Antropométricas. O motivo da

desclassificação foi: Considerando que foi deixado uma contraproposta para o lote ,

considerando que o valor se encontrava acima do estima pela administração e considerando

que a empresa se manifestou no sistema, que  não teria condições de aceitar a nossa

contraproposta, dessa forma desclassifico a empresa MAXIMUS ESPORTES COMERCIO

LTDA-EPP , no referido lote.

 

    No dia 30/07/2019, às 09:36:08 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E

FISIOTERAPICOS LTD, no lote (1) - Materiais para Aferição de Medidas Antropométricas. O

motivo da desclassificação foi: Considerando que foi deixado uma contraproposta para o lote

, considerando que o valor se encontrava acima do estima pela administração e

considerando que a empresa HAND LIFE SUPRIMENTOS MÉDICOS E FISIOTERÁPICOS

LTDA, não se manifestou no sistema,  aceitando a contraproposta dessa pregoeira, dessa

forma desclassifico a empresa no referido lote.

 

    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.

 

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS

Pregoeiro da disputa
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CARLOS GUILHERME GRABNER

Autoridade Competente

 

ANDRE LOPES SHOCKNESS

Membro Equipe Apoio

 

LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
07.590.023/0001-42 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTD

26.009.533/0001-28 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP

08.738.035/0001-34 MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP

16.845.253/0001-04 MBR FERNANDES - EPP
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