
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: 14.02511/2017)

 

     às 10:21:10 horas do dia 18/04/2018 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

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

VANIA RODRIGUES DE SOUZA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

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

14.02511/2017 - 2018/039/2018 que tem por objeto Contratação de Empresa Especializada

em serviços técnicos mensal de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-

condicionado tipo central, modelo SPLIT, visando atender à Secretaria Municipal de

Trânsito, Mobilidade e Transporte - SEMTRAN.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico mensal

de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado tipo central, modelo

SPLIT, instalados nas dependências da sede da SEMTRAN, bem como da Escola Vivencial

de Trânsito, incluindo o fornecimento de peças, insumos, compressores, filtros e gás

refrigerante, necessários à execução dos serviços pelo período de 12 (doze) meses.

Cojforme especificações e quantidades do Anexo I-A deste Edital.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico mensal

de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado tipo central, modelo

SPLIT, instalados nas dependências da sede da SEMTRAN, bem como da Escola Vivencial

de Trânsito, incluindo o fornecimento de peças, insumos, compressores, filtros e gás

refrigerante, necessários à execução dos serviços pelo período de 12 (doze) meses.

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/04/2018 16:48:40:252 TEKIOS ENGENHARIA LTDA - EPP  R$ 51.598,40

18/04/2018 09:29:20:391 RECUPERAR RECUPERACAO E MANUTENCAO EM AR
CONDICION  R$ 51.000,00

06/04/2018 08:24:34:501 CAMPOS & CAMPOS COMERCIO E SERVICOS DE
REFRIGERACA  R$ 51.598,40

06/04/2018 11:23:08:353 OBRATEC - CONSTRUCOES PROJETOS E
CONSULTORIA LTDA  R$ 60.000,00
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Cojforme especificações e quantidades do Anexo I-A deste Edital.

 

    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 18/04/2018, às 11:35:49 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para prestação de serviço técnico mensal de manutenção preventiva e corretiva de

aparelhos de ar condicionado tipo central, modelo SPLIT, instalados nas dependências da

sede da SEMTRAN, bem como da Escola Vivencial de Trânsito, incluindo o fornecimento de

peças, insumos, compressores, filtros e gás refrigerante, necessários à execução dos

serviços pelo período de 12 (doze) meses. Cojforme especificações e quantidades do Anexo

I-A deste Edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/05/2018, às

10:02:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/05/2018, às 10:02:12 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para prestação de serviço técnico mensal de manutenção preventiva e corretiva de

aparelhos de ar condicionado tipo central, modelo SPLIT, instalados nas dependências da

sede da SEMTRAN, bem como da Escola Vivencial de Trânsito, incluindo o fornecimento de

peças, insumos, compressores, filtros e gás refrigerante, necessários à execução dos

serviços pelo período de 12 (doze) meses. Cojforme especificações e quantidades do Anexo

I-A deste Edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

o seguinte: O coordenador - VANIA RODRIGUES DE SOUZA - desclassificou o fornecedor:

CAMPOS & CAMPOS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACA.

 

    No dia 21/05/2018, às 10:02:12 horas, no lote 1 - Contratação de empresa especializada

para prestação de serviço técnico mensal de manutenção preventiva e corretiva de

aparelhos de ar condicionado tipo central, modelo SPLIT, instalados nas dependências da

sede da SEMTRAN, bem como da Escola Vivencial de Trânsito, incluindo o fornecimento de

peças, insumos, compressores, filtros e gás refrigerante, necessários à execução dos

serviços pelo período de 12 (doze) meses. Cojforme especificações e quantidades do Anexo

Data-Hora Fornecedor Lance

18/04/2018 11:32:40:379 CAMPOS & CAMPOS COMERCIO E SERVICOS DE
REFRIGERACA  R$ 18.400,00

18/04/2018 11:32:18:428 RECUPERAR RECUPERACAO E MANUTENCAO EM AR
CONDICION  R$ 18.490,00

18/04/2018 11:22:21:402 TEKIOS ENGENHARIA LTDA - EPP  R$ 19.800,00

06/04/2018 11:23:08:353 OBRATEC - CONSTRUCOES PROJETOS E
CONSULTORIA LTDA  R$ 60.000,00
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I-A deste Edital. - a empresa RECUPERAR RECUPERACAO E MANUTENCAO EM AR

CONDICION com o valor R$ 18.490,00 foi classificada na disputa do lote.

 

    No dia 21/05/2018, às 10:02:11 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - CAMPOS & CAMPOS COMERCIO E SERVICOS DE

REFRIGERACA, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para prestação de

serviço técnico mensal de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar

condicionado tipo central, modelo SPLIT, instalados nas dependências da sede da

SEMTRAN, bem como da Escola Vivencial de Trânsito, incluindo o fornecimento de peças,

insumos, compressores, filtros e gás refrigerante, necessários à execução dos serviços pelo

período de 12 (doze) meses. Cojforme especificações e quantidades do Anexo I-A deste

Edital. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO A EMPRESA CAMPOS &

CAMPOS COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA � ME POR ESTÁ EM

DESACORDO COM AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS NO QUE SER REFERE AOS

SUBITENS: �9.4.4. Licença Ambiental pelo órgão competente.

 

    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.

 

VANIA RODRIGUES DE SOUZA

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

JOSINALDO GURGEL PEREIRA

Membro Equipe Apoio

 

SARA MATOS SOARES

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
06.928.619/0001-47 CAMPOS & CAMPOS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACA

11.422.569/0001-61 OBRATEC - CONSTRUCOES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

84.552.892/0001-23 RECUPERAR RECUPERACAO E MANUTENCAO EM AR CONDICION

02.606.033/0001-05 TEKIOS ENGENHARIA LTDA - EPP
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