
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: 12.00094-00/2017)

 

     às 11:31:46 horas do dia 13/07/2018 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:

12.00094-00/2017 - 2018/078/2018 que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E

CORRETIVA PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA  SEMASF, compreendendo: troca

de óleo, serviços de mecânica, retífica, elétrica, eletrônica, suspensão, alimentação,

arrefecimento, ar-condicionado, lanternagem em geral, funilaria, pintura, tapeçaria, estofaria,

vidraçaria, alinhamento de direção, balanceamento de rodas e cambagem, baterias e

pneumático com fornecimento de peças genuínas, originais e/ou similares, materiais e

acessórios necessários ao perfeito funcionamento, dos veículos de pequeno, médio e

grande porte a gasolina/álcool e a diesel, 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) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEÍCULOS

PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E

DA FAMÍLIA � SEMASF, compreendendo: troca de óleo, serviços de mecânica, retífica,

elétrica, eletrônica, suspensão, alimentação, arrefecimento, ar-condicionado, lanternagem

em geral, funilaria, pintura, tapeçaria, estofaria, vidraçaria, alinhamento de direção,

balanceamento de rodas e cambagem, baterias e pneumático com fornecimento de peças

genuínas, originais e/ou similares, materiais e acessórios necessários ao perfeito

funcionamento, dos veículos de pequeno, médio e grande porte a gasolina/álcool e a diesel,

conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II do

Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos licitantes quando da

elaboração de suas propostas.

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/07/2018 14:30:54:631 S O S CAR PECAS E SERVICOS LTDA  R$ 242.745,00
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    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

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEÍCULOS

PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E

DA FAMÍLIA � SEMASF, compreendendo: troca de óleo, serviços de mecânica, retífica,

elétrica, eletrônica, suspensão, alimentação, arrefecimento, ar-condicionado, lanternagem

em geral, funilaria, pintura, tapeçaria, estofaria, vidraçaria, alinhamento de direção,

balanceamento de rodas e cambagem, baterias e pneumático com fornecimento de peças

genuínas, originais e/ou similares, materiais e acessórios necessários ao perfeito

funcionamento, dos veículos de pequeno, médio e grande porte a gasolina/álcool e a diesel,

conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II do

Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos licitantes quando da

elaboração de suas propostas.

 

    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 13/07/2018, às 12:02:06 horas, no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E

CORRETIVA PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA � SEMASF, compreendendo: troca

de óleo, serviços de mecânica, retífica, elétrica, eletrônica, suspensão, alimentação,

arrefecimento, ar-condicionado, lanternagem em geral, funilaria, pintura, tapeçaria, estofaria,

vidraçaria, alinhamento de direção, balanceamento de rodas e cambagem, baterias e

pneumático com fornecimento de peças genuínas, originais e/ou similares, materiais e

acessórios necessários ao perfeito funcionamento, dos veículos de pequeno, médio e

11/07/2018 00:03:44:375 AMAZONIA CENTRO AUTOMOTIVO E SERVICOS LTDA -
ME  R$ 133.395,72

06/07/2018 10:12:17:918 ARAUJO & SANTOS COMERCIO E SERVICOS DE
VEICULOS LT  R$ 242.745,72

Data-Hora Fornecedor Lance

13/07/2018 11:50:38:901 AMAZONIA CENTRO AUTOMOTIVO E SERVICOS LTDA -
ME  R$ 67.500,00

13/07/2018 11:48:08:672 S O S CAR PECAS E SERVICOS LTDA  R$ 68.000,00

13/07/2018 11:32:23:759 ARAUJO & SANTOS COMERCIO E SERVICOS DE
VEICULOS LT  R$ 201.885,00
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grande porte a gasolina/álcool e a diesel, conforme especificações técnicas, unidades e

quantidades definidas nos Anexos I e II do Edital, as quais deverão ser, minuciosamente,

observados pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 18/07/2018, às 11:08:04 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 18/07/2018, às 11:08:04 horas, no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E

CORRETIVA PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA � SEMASF, compreendendo: troca

de óleo, serviços de mecânica, retífica, elétrica, eletrônica, suspensão, alimentação,

arrefecimento, ar-condicionado, lanternagem em geral, funilaria, pintura, tapeçaria, estofaria,

vidraçaria, alinhamento de direção, balanceamento de rodas e cambagem, baterias e

pneumático com fornecimento de peças genuínas, originais e/ou similares, materiais e

acessórios necessários ao perfeito funcionamento, dos veículos de pequeno, médio e

grande porte a gasolina/álcool e a diesel, conforme especificações técnicas, unidades e

quantidades definidas nos Anexos I e II do Edital, as quais deverão ser, minuciosamente,

observados pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas. -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio e atendimento às exigências editalícias,

considerando a apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, declaro o

licitante vencedor do respectivo lote.

 

    No dia 18/07/2018, às 11:08:04 horas, no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E

CORRETIVA PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA � SEMASF, compreendendo: troca

de óleo, serviços de mecânica, retífica, elétrica, eletrônica, suspensão, alimentação,

arrefecimento, ar-condicionado, lanternagem em geral, funilaria, pintura, tapeçaria, estofaria,

vidraçaria, alinhamento de direção, balanceamento de rodas e cambagem, baterias e

pneumático com fornecimento de peças genuínas, originais e/ou similares, materiais e

acessórios necessários ao perfeito funcionamento, dos veículos de pequeno, médio e

grande porte a gasolina/álcool e a diesel, conforme especificações técnicas, unidades e

quantidades definidas nos Anexos I e II do Edital, as quais deverão ser, minuciosamente,

observados pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas. - a empresa

AMAZONIA CENTRO AUTOMOTIVO E SERVICOS LTDA - ME com o valor R$ 67.489,91

foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 11/07/2018, às 15:19:24 horas, a autoridade competente da licitação - CARLOS

GUILHERME GRABNER - substitui o Pregoeiro VANIA RODRIGUES DE SOUZA. O motivo
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da alteração foi o seguinte: Com fulcro no art. 5º da L.C. 654/2017,  por motivo de gozo de

férias da Pregoeira Vânia Rodrigues de Souza, determino que o presente processo será

conduzido pela Pregoeira Erineide Araújo dos Santos.

 

    Diante do registro de intenção  do representante ROBERTO ARAUJO DE SOUZA da

empresa ARAUJO & SANTOS COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LT no lote (1) -

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A

FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA �

SEMASF, compreendendo: troca de óleo, serviços de mecânica, retífica, elétrica, eletrônica,

suspensão, alimentação, arrefecimento, ar-condicionado, lanternagem em geral, funilaria,

pintura, tapeçaria, estofaria, vidraçaria, alinhamento de direção, balanceamento de rodas e

cambagem, baterias e pneumático com fornecimento de peças genuínas, originais e/ou

similares, materiais e acessórios necessários ao perfeito funcionamento, dos veículos de

pequeno, médio e grande porte a gasolina/álcool e a diesel, conforme especificações

técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II do Edital, as quais deverão ser,

minuciosamente, observados pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.,  em

interpor recurso o Pregoeiro da disputa abriu prazo legal para apresentação  formal das

razões e contra razões do recurso.

 

    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

 

CARLOS GUILHERME GRABNER

Autoridade Competente

 

SARA MATOS SOARES

Membro Equipe Apoio

 

ANDRE LOPES SHOCKNESS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
04.956.754/0001-70 AMAZONIA CENTRO AUTOMOTIVO E SERVICOS LTDA - ME

23.085.313/0001-95 ARAUJO & SANTOS COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LT

02.839.910/0001-98 S O S CAR PECAS E SERVICOS LTDA
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