
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2017/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 08.00312/2017)

 

     às 10:39:20 horas do dia 30/11/2017 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

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

JANINI FRANCA TIBES, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação,

para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 08.00312/2017 -

2017/032/2017 que tem por objeto Implantação de Registro de Preços para eventual

AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ  400G (FÓRMULA INFANTIL), visando atender à Secretaria

Municipal de Saúde  SEMUSA, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades

definidas nos Anexos I e II deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observados

pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Leite em pó (fórmula infantil de partida para lactantes de 0 a 6 meses) embalagem

de 400 g. (LATA)

Lote (2) - leite em pó (fórmula infantil de segmento, para lactentes a partir do 6º mês)

embalagem de 400 g. (LATA)

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/11/2017 15:24:44:376 MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS
LTDA.  R$ 71.800,00

30/11/2017 10:36:53:057 JUPITER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 49.680,00

25/11/2017 12:06:37:226 MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 64.800,00

28/11/2017 18:16:16:577 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 98.280,00

27/11/2017 17:19:27:338 MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 98.258,40

24/11/2017 18:13:04:296 D & C COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP  R$ 151.200,00

22/11/2017 18:42:52:033 NOVA ROVER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 98.280,00

26/11/2017 23:23:01:982 W. C. F. BRILHANTE - ME  R$ 100.000,00

23/11/2017 16:55:25:070 THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME  R$ 97.200,00

30/11/2017 10:37:08:685 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 44,05

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/11/2017 15:24:44:376 MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS
LTDA.  R$ 75.240,00

30/11/2017 10:37:34:290 JUPITER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 55.850,00

25/11/2017 12:06:37:226 MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 91.200,00
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    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Leite em pó (fórmula infantil de partida para lactantes de 0 a 6 meses) embalagem

de 400 g. (LATA)

Lote (2) - leite em pó (fórmula infantil de segmento, para lactentes a partir do 6º mês)

embalagem de 400 g. (LATA)

 

    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

28/11/2017 18:16:16:577 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 106.704,00

27/11/2017 17:19:27:338 MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 106.681,20

24/11/2017 18:13:04:296 D & C COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP  R$ 159.600,00

22/11/2017 18:42:52:033 NOVA ROVER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 103.740,00

26/11/2017 23:23:01:982 W. C. F. BRILHANTE - ME  R$ 107.000,00

23/11/2017 16:55:25:070 THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME  R$ 102.600,00

30/11/2017 10:37:21:115 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 43,80

Data-Hora Fornecedor Lance

30/11/2017 10:52:24:025 MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 55.000,00

30/11/2017 10:53:01:290 MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS
LTDA.  R$ 56.160,00

25/11/2017 12:06:37:226 MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 64.800,00

30/11/2017 10:51:49:439 D & C COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP  R$ 96.000,00

23/11/2017 16:55:25:070 THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME  R$ 97.200,00

22/11/2017 18:42:52:033 NOVA ROVER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 98.280,00

28/11/2017 18:16:16:577 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 98.280,00

26/11/2017 23:23:01:982 W. C. F. BRILHANTE - ME  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/11/2017 11:07:38:708 MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 53.580,00

30/11/2017 10:53:37:306 MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS
LTDA.  R$ 59.280,00

30/11/2017 11:12:33:233 D & C COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP  R$ 72.732,00

30/11/2017 11:07:22:421 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 72.800,00

25/11/2017 12:06:37:226 MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 91.200,00

23/11/2017 16:55:25:070 THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME  R$ 102.600,00

22/11/2017 18:42:52:033 NOVA ROVER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 103.740,00

26/11/2017 23:23:01:982 W. C. F. BRILHANTE - ME  R$ 107.000,00
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o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 30/11/2017, às 10:54:51 horas, no lote (1) - Leite em pó (fórmula infantil de partida

para lactantes de 0 a 6 meses) embalagem de 400 g. (LATA) -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 04/12/2017, às 17:02:23 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 04/12/2017, às 17:02:23 horas, no lote (1) - Leite em pó (fórmula infantil de partida

para lactantes de 0 a 6 meses) embalagem de 400 g. (LATA) -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JANINI

FRANCA TIBES -  desc lass i f icou o fornecedor :  MEDPLUS COMERCIO E

REPRESENTACAO LTDA. No dia 06/12/2017, às 16:13:22 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 06/12/2017, às 16:13:22 horas, no lote (1) - Leite em pó (fórmula infantil de partida

para lactantes de 0 a 6 meses) embalagem de 400 g. (LATA) -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento

no disposto no item 11.2 do Edital do Pregão Eletrônico n. 032/2017; Considerando o

preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em

conformidade com o item 8.1.1; Que o Parecer Técnico de fls. 283 e o Parecer Contábil n.

073/2017 consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a empresa MULTICOM

COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA, vencedora do certame. No dia 08/01/2018,

às 15:43:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/01/2018, às 15:43:53 horas, no lote (1) - Leite em pó (fórmula infantil de partida

para lactantes de 0 a 6 meses) embalagem de 400 g. (LATA) -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no

inciso 12.1.2 do Edital;Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 8.1.1;Que o Parecer Técnico

de fls. 283 e o Parecer Contábil n. 073/2017 consideraram a proposta e empresa apta;Que o

Parecer Jurídico n. 619/SPACC/PGM/2017 aprovou o certame; e ainda, a ausência de

recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do presente pleito

em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 08/01/2018, às 15:43:53 horas, no lote (1) - Leite em pó (fórmula infantil de partida

para lactantes de 0 a 6 meses) embalagem de 400 g. (LATA) -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MULTICOM COMERCIO MULTIPLO

DE ALIMENTOS LTDA. com o valor R$ 49.680,00.

 

    No dia 30/11/2017, às 11:13:10 horas, no lote (2) - leite em pó (fórmula infantil de
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segmento, para lactentes a partir do 6º mês) embalagem de 400 g. (LATA) -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/12/2017, às 17:02:32 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2017, às 17:02:32 horas, no lote (2) - leite em pó (fórmula infantil de

segmento, para lactentes a partir do 6º mês) embalagem de 400 g. (LATA) -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

JANINI FRANCA TIBES - desclassificou o fornecedor: MEDPLUS COMERCIO E

REPRESENTACAO LTDA. No dia 06/12/2017, às 16:13:47 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 06/12/2017, às 16:13:47 horas, no lote (2) - leite em pó (fórmula infantil de

segmento, para lactentes a partir do 6º mês) embalagem de 400 g. (LATA) -  a situação do

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

fundamento no disposto no item 11.2 do Edital do Pregão Eletrônico n. 032/2017;

Considerando o preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de

preço está em conformidade com o item 8.1.1; Que o Parecer Técnico de fls. 283 e o

Parecer Contábil n. 073/2017 consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a

empresa MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA, vencedora do

certame. No dia 08/01/2018, às 15:44:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/01/2018, às 15:44:05 horas, no lote (2) - leite em pó (fórmula infantil de

segmento, para lactentes a partir do 6º mês) embalagem de 400 g. (LATA) -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no

disposto no inciso 12.1.2 do Edital;Considerando o preenchimento das exigências e

condições editalícias;Que a proposta de preço está de acordo com o item 8.1.1;Que o

Parecer Técnico de fls. 283 e o Parecer Contábil n. 073/2017 consideraram a proposta e

empresa apta;Que o Parecer Jurídico n. 619/SPACC/PGM/2017 aprovou o certame; e ainda,

a ausência de recursos no prazo previsto no instrumento editalício; ADJUDICO o objeto do

presente pleito em favor da empresa declarada vencedora.

 

    No dia 08/01/2018, às 15:44:05 horas, no lote (2) - leite em pó (fórmula infantil de

segmento, para lactentes a partir do 6º mês) embalagem de 400 g. (LATA) -  pelo critério de

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

COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA. com o valor R$ 52.440,00.

 

    No dia 30/11/2017, às 10:36:53 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou a proposta do fornecedor - JUPITER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP,

no lote (1) - Leite em pó (fórmula infantil de partida para lactantes de 0 a 6 meses)

embalagem de 400 g. (LATA). O motivo da desclassificação foi: Com fundamento no item
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5.1.8 do Edital, desclassifico à proposta por descumprimento ao estabelecido no item 5.1.7,

com a ausência de Marca, modelo/referência no cadastramento da proposta no campo

próprio do sistema.

 

    No dia 30/11/2017, às 10:37:08 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou a proposta do fornecedor - HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E

EXPORTACAO LT, no lote (1) - Leite em pó (fórmula infantil de partida para lactantes de 0 a

6 meses) embalagem de 400 g. (LATA). O motivo da desclassificação foi: Com fundamento

no inciso I do item 8.2 do Edital, desclassifico à proposta por manifestamente encontrar-se

inexequível por não conseguir incluir no valor ofertado o item 5.1.6 do Edital.

 

    No dia 30/11/2017, às 10:37:21 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou a proposta do fornecedor - HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E

EXPORTACAO LT, no lote (2) - leite em pó (fórmula infantil de segmento, para lactentes a

partir do 6º mês) embalagem de 400 g. (LATA). O motivo da desclassificação foi: Com

fundamento no inciso I do item 8.2 do Edital, desclassifico à proposta por manifestamente

encontrar-se inexequível por não conseguir incluir no valor ofertado o item 5.1.6 do Edital.

 

    No dia 30/11/2017, às 10:37:34 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou a proposta do fornecedor - JUPITER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP,

no lote (2) - leite em pó (fórmula infantil de segmento, para lactentes a partir do 6º mês)

embalagem de 400 g. (LATA). O motivo da desclassificação foi: Com fundamento no item

5.1.8 do Edital, desclassifico à proposta por descumprimento ao estabelecido no item 5.1.7,

com a ausência de Marca, modelo/referência no cadastramento da proposta no campo

próprio do sistema.

 

    No dia 04/12/2017, às 17:02:22 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, no lote

(1) - Leite em pó (fórmula infantil de partida para lactantes de 0 a 6 meses) embalagem de

400 g. (LATA). O motivo da desclassificação foi: Inabilito a empresa MEDPLUS COMERCIO

E REPRESENTACAO LTDA, deste LOTE, com fundamento no item 10.6.1 e 10.5.6 do

Edital e no Parecer Contábil n. 072/2017, anexado aos autos nas fls. 246, o qual concluiu: �

Diante dos fatos analisados, concluímos que a empresa Medplus Comercio e

Representação Ltda � Epp, CNPJ 10.193.608/0002-14, está INAPTA e Desqualificada

Economicamente, por descumprir a Item: 10.5.6, em relação a apresentação dos índices de

liquidez: Liquidez Geral e Solvência Geral, menor que 1 (um), exigidos nas normas

editalícias, as fls. 140 (verso), em que a licitante foi avaliada de forma preventiva das suas

condições patrimoniais, financeiras e econômicas, visando à tomada de decisões para um

futuro contrato.
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    No dia 04/12/2017, às 17:02:31 horas, o Pregoeiro da licitação - JANINI FRANCA TIBES -

desclassificou o fornecedor - MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, no lote

(2) - leite em pó (fórmula infantil de segmento, para lactentes a partir do 6º mês) embalagem

de 400 g. (LATA). O motivo da desclassificação foi: Inabilito a empresa MEDPLUS

COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, deste LOTE, com fundamento no item 10.6.1 e

10.5.6 do Edital e no Parecer Contábil n. 072/2017, anexado aos autos nas fls. 246, o qual

concluiu: �Diante dos fatos analisados, concluímos que a empresa Medplus Comercio e

Representação Ltda � Epp, CNPJ 10.193.608/0002-14, está INAPTA e Desqualificada

Economicamente, por descumprir a Item: 10.5.6, em relação a apresentação dos índices de

liquidez: Liquidez Geral e Solvência Geral, menor que 1 (um), exigidos nas normas

editalícias, as fls. 140 (verso), em que a licitante foi avaliada de forma preventiva das suas

condições patrimoniais, financeiras e econômicas, visando à tomada de decisões para um

futuro contrato.

 

    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.

 

JANINI FRANCA TIBES

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

JOSINALDO GURGEL PEREIRA

Membro Equipe Apoio

 

TATIANE MARIANO SILVA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
18.570.845/0001-88 D & C COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP

22.825.574/0001-31 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LT

06.174.289/0001-41 JUPITER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

10.193.608/0001-33 MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

05.656.062/0001-70 MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA.

12.331.679/0001-80 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E

18.171.499/0001-65 NOVA ROVER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

11.721.022/0001-67 THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME

03.740.900/0001-63 W. C. F. BRILHANTE - ME
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