
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Lici tação: (Ano: 2018/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo:

09.02008/CME/2018)

 

     às 10:33:00 horas do dia 17/09/2018 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:

09.02008/CME/2018 - 2018/100/2018 que tem por objeto Contratação de Empresa

Especializada de Confecção e Instalação de Toldos/Sombreadores para Janelas,

Estacionamento e Passarela, visando atender o Conselho Municipal de Educação 

CME/SEMED.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa

especializada em confecção e

instalação de toldos/sombreadores

para janelas, estacionamento e

passarela.redução de raios UV, aditivado e

proteção superficial anti sujeira,

e com grande resistência ao

desbotamento de 1ª linha de cor

prata, incluindo reforços nos

cantos, colocação de cabo de aço

5/32 galvanizado, ilhoes esticador

e velcro costurado em maquina

industrial com linha cordonê 10 de

nylon para proteção do esticador,

pronta para instalação nas medidas

especificadas.

Estrutura Metálica: As estruturas

são fabricadas em tubo de 4�

(quatro polegadas) na chapa 14

para confecção dos pés, tubo de 3�

(três polegadas) na chapa 14 para
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confecção dos braços e tubo de 2�

(duas polegadas) na chapa 16 para

confecção dos arcos, com sapata de

35x25cm de largura com 50cm de

profundidade e 06 (seis) parafusos

de 5/8 para fixação da estrutura.

As estruturas receberão tratamento

antiferrugem e pintura automotiva

na cor branco.

Tipo de Cobertura: Tecido 100 %

poliester de alt

Lote (2) - Estrutura Metálica: Estrutura em

tubos e metalon na Chapa 18 para

confecção e instalação do quadro,

as estruturas receberão tratamento

antiferrugem e pintura automotiva

na cor branco.

Tipo de Cobertura: Tecido 100 %

poliester de alta densidade,

confeccionado em duas camadas de

PVC, ordume / transversal, anti

degradação UV, inofugante,

corantes atóxicos, redução de

raios UV, aditivado e proteção

superficial anti sujeira, e com

grande resistência ao desbotamento

de cor amarelo.

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/09/2018 16:20:40:423 VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS LTDA - EPP  R$ 29.517,25

16/09/2018 15:31:25:405 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 500.000,00

17/09/2018 09:23:55:917 NG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 200.000,00

14/09/2018 19:49:24:139 EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME  R$ 922.222,22

14/09/2018 10:59:18:358 MIX RONDONIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 32.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/09/2018 16:20:40:423 VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS LTDA - EPP  R$ 3.483,84

16/09/2018 15:31:25:405 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 500.000,00

17/09/2018 09:23:55:917 NG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 200.000,00

14/09/2018 19:49:24:139 EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME  R$ 922.222,22

14/09/2018 10:59:18:358 MIX RONDONIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 4.650,00

11/10/2018 Página 2 de 13



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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa

especializada em confecção e

instalação de toldos/sombreadores

para janelas, estacionamento e

passarela.redução de raios UV, aditivado e

proteção superficial anti sujeira,

e com grande resistência ao

desbotamento de 1ª linha de cor

prata, incluindo reforços nos

cantos, colocação de cabo de aço

5/32 galvanizado, ilhoes esticador

e velcro costurado em maquina

industrial com linha cordonê 10 de

nylon para proteção do esticador,

pronta para instalação nas medidas

especificadas.

Estrutura Metálica: As estruturas

são fabricadas em tubo de 4�

(quatro polegadas) na chapa 14

para confecção dos pés, tubo de 3�

(três polegadas) na chapa 14 para

confecção dos braços e tubo de 2�

(duas polegadas) na chapa 16 para

confecção dos arcos, com sapata de

35x25cm de largura com 50cm de

profundidade e 06 (seis) parafusos

de 5/8 para fixação da estrutura.

As estruturas receberão tratamento

antiferrugem e pintura automotiva

na cor branco.

Tipo de Cobertura: Tecido 100 %

poliester de alt

Data-Hora Fornecedor Lance

17/09/2018 10:51:34:380 MIX RONDONIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 21.000,00

17/09/2018 10:50:10:451 VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS LTDA - EPP  R$ 21.200,00

17/09/2018 10:45:59:549 EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME  R$ 29.394,00

17/09/2018 10:41:02:925 NG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 29.399,00

11/10/2018 Página 3 de 13



Lote (2) - Estrutura Metálica: Estrutura em

tubos e metalon na Chapa 18 para

confecção e instalação do quadro,

as estruturas receberão tratamento

antiferrugem e pintura automotiva

na cor branco.

Tipo de Cobertura: Tecido 100 %

poliester de alta densidade,

confeccionado em duas camadas de

PVC, ordume / transversal, anti

degradação UV, inofugante,

corantes atóxicos, redução de

raios UV, aditivado e proteção

superficial anti sujeira, e com

grande resistência ao desbotamento

de cor amarelo.

 

    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 17/09/2018, às 11:09:10 horas, no lote (1) - Contratação de empresa

especializada em confecção e

instalação de toldos/sombreadores

para janelas, estacionamento e

passarela.redução de raios UV, aditivado e

proteção superficial anti sujeira,

e com grande resistência ao

desbotamento de 1ª linha de cor

prata, incluindo reforços nos

16/09/2018 15:31:25:405 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 500.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

17/09/2018 11:19:23:319 MIX RONDONIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 3.300,00

17/09/2018 11:18:57:807 VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS LTDA - EPP  R$ 3.399,99

17/09/2018 11:26:09:125 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 195.000,00

17/09/2018 09:23:55:917 NG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 200.000,00

14/09/2018 19:49:24:139 EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME  R$ 922.222,22
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cantos, colocação de cabo de aço

5/32 galvanizado, ilhoes esticador

e velcro costurado em maquina

industrial com linha cordonê 10 de

nylon para proteção do esticador,

pronta para instalação nas medidas

especificadas.

Estrutura Metálica: As estruturas

são fabricadas em tubo de 4�

(quatro polegadas) na chapa 14

para confecção dos pés, tubo de 3�

(três polegadas) na chapa 14 para

confecção dos braços e tubo de 2�

(duas polegadas) na chapa 16 para

confecção dos arcos, com sapata de

35x25cm de largura com 50cm de

profundidade e 06 (seis) parafusos

de 5/8 para fixação da estrutura.

As estruturas receberão tratamento

antiferrugem e pintura automotiva

na cor branco.

Tipo de Cobertura: Tecido 100 %

poliester de alt -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/10/2018, às

10:01:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/10/2018, às 10:01:45 horas, no lote (1) - Contratação de empresa

especializada em confecção e

instalação de toldos/sombreadores

para janelas, estacionamento e

passarela.redução de raios UV, aditivado e

proteção superficial anti sujeira,

e com grande resistência ao

desbotamento de 1ª linha de cor

prata, incluindo reforços nos

cantos, colocação de cabo de aço

5/32 galvanizado, ilhoes esticador

e velcro costurado em maquina

industrial com linha cordonê 10 de

nylon para proteção do esticador,

pronta para instalação nas medidas
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especificadas.

Estrutura Metálica: As estruturas

são fabricadas em tubo de 4�

(quatro polegadas) na chapa 14

para confecção dos pés, tubo de 3�

(três polegadas) na chapa 14 para

confecção dos braços e tubo de 2�

(duas polegadas) na chapa 16 para

confecção dos arcos, com sapata de

35x25cm de largura com 50cm de

profundidade e 06 (seis) parafusos

de 5/8 para fixação da estrutura.

As estruturas receberão tratamento

antiferrugem e pintura automotiva

na cor branco.

Tipo de Cobertura: Tecido 100 %

poliester de alt -  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,

Parecer Contábil e atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da

proposta mais vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No

dia 11/10/2018, às 09:56:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/10/2018, às 09:56:57 horas, no lote (1) - Contratação de empresa

especializada em confecção e

instalação de toldos/sombreadores

para janelas, estacionamento e

passarela.redução de raios UV, aditivado e

proteção superficial anti sujeira,

e com grande resistência ao

desbotamento de 1ª linha de cor

prata, incluindo reforços nos

cantos, colocação de cabo de aço

5/32 galvanizado, ilhoes esticador

e velcro costurado em maquina

industrial com linha cordonê 10 de

nylon para proteção do esticador,

pronta para instalação nas medidas

especificadas.

Estrutura Metálica: As estruturas

são fabricadas em tubo de 4�
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(quatro polegadas) na chapa 14

para confecção dos pés, tubo de 3�

(três polegadas) na chapa 14 para

confecção dos braços e tubo de 2�

(duas polegadas) na chapa 16 para

confecção dos arcos, com sapata de

35x25cm de largura com 50cm de

profundidade e 06 (seis) parafusos

de 5/8 para fixação da estrutura.

As estruturas receberão tratamento

antiferrugem e pintura automotiva

na cor branco.

Tipo de Cobertura: Tecido 100 %

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

seguinte: Considerando que o valor Declarado vencedor encontra-se com disema, ficando

impossibilitado  de detalhar a proposta, retorno a situação de Arrematado para correção do

valor. No dia 11/10/2018, às 10:17:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/10/2018, às 10:17:56 horas, no lote (1) - Contratação de empresa

especializada em confecção e

instalação de toldos/sombreadores

para janelas, estacionamento e

passarela.redução de raios UV, aditivado e

proteção superficial anti sujeira,

e com grande resistência ao

desbotamento de 1ª linha de cor

prata, incluindo reforços nos

cantos, colocação de cabo de aço

5/32 galvanizado, ilhoes esticador

e velcro costurado em maquina

industrial com linha cordonê 10 de

nylon para proteção do esticador,

pronta para instalação nas medidas

especificadas.

Estrutura Metálica: As estruturas

são fabricadas em tubo de 4�

(quatro polegadas) na chapa 14

para confecção dos pés, tubo de 3�

(três polegadas) na chapa 14 para

confecção dos braços e tubo de 2�
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(duas polegadas) na chapa 16 para

confecção dos arcos, com sapata de

35x25cm de largura com 50cm de

profundidade e 06 (seis) parafusos

de 5/8 para fixação da estrutura.

As estruturas receberão tratamento

antiferrugem e pintura automotiva

na cor branco.

Tipo de Cobertura: Tecido 100 %

poliester de alt -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando que o lote retornou a situação de arrematado,

conforme justificado, considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio,

Parecer Contábil e atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da

proposta mais vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No

dia 11/10/2018, às 10:36:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/10/2018, às 10:36:33 horas, no lote (1) - Contratação de empresa

especializada em confecção e

instalação de toldos/sombreadores

para janelas, estacionamento e

passarela.redução de raios UV, aditivado e

proteção superficial anti sujeira,

e com grande resistência ao

desbotamento de 1ª linha de cor

prata, incluindo reforços nos

cantos, colocação de cabo de aço

5/32 galvanizado, ilhoes esticador

e velcro costurado em maquina

industrial com linha cordonê 10 de

nylon para proteção do esticador,

pronta para instalação nas medidas

especificadas.

Estrutura Metálica: As estruturas

são fabricadas em tubo de 4�

(quatro polegadas) na chapa 14

para confecção dos pés, tubo de 3�

(três polegadas) na chapa 14 para

confecção dos braços e tubo de 2�

(duas polegadas) na chapa 16 para

confecção dos arcos, com sapata de
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35x25cm de largura com 50cm de

profundidade e 06 (seis) parafusos

de 5/8 para fixação da estrutura.

As estruturas receberão tratamento

antiferrugem e pintura automotiva

na cor branco.

Tipo de Cobertura: Tecido 100 %

poliester de alt -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da proposta

mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me

autoriza o item 11.1. do Edital. ?Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o

objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela

Autoridade Competente?.

 

    No dia 11/10/2018, às 10:36:33 horas, no lote (1) - Contratação de empresa

especializada em confecção e

instalação de toldos/sombreadores

para janelas, estacionamento e

passarela.redução de raios UV, aditivado e

proteção superficial anti sujeira,

e com grande resistência ao

desbotamento de 1ª linha de cor

prata, incluindo reforços nos

cantos, colocação de cabo de aço

5/32 galvanizado, ilhoes esticador

e velcro costurado em maquina

industrial com linha cordonê 10 de

nylon para proteção do esticador,

pronta para instalação nas medidas

especificadas.

Estrutura Metálica: As estruturas

são fabricadas em tubo de 4�

(quatro polegadas) na chapa 14

para confecção dos pés, tubo de 3�

(três polegadas) na chapa 14 para

confecção dos braços e tubo de 2�

(duas polegadas) na chapa 16 para

confecção dos arcos, com sapata de

35x25cm de largura com 50cm de

profundidade e 06 (seis) parafusos
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de 5/8 para fixação da estrutura.

As estruturas receberão tratamento

antiferrugem e pintura automotiva

na cor branco.

Tipo de Cobertura: Tecido 100 %

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

empresa MIX RONDONIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI com o valor R$ 20.910,56.

 

    No dia 17/09/2018, às 11:28:39 horas, no lote (2) - Estrutura Metálica: Estrutura em

tubos e metalon na Chapa 18 para

confecção e instalação do quadro,

as estruturas receberão tratamento

antiferrugem e pintura automotiva

na cor branco.

Tipo de Cobertura: Tecido 100 %

poliester de alta densidade,

confeccionado em duas camadas de

PVC, ordume / transversal, anti

degradação UV, inofugante,

corantes atóxicos, redução de

raios UV, aditivado e proteção

superficial anti sujeira, e com

grande resistência ao desbotamento

de cor amarelo. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/10/2018, às

10:02:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/10/2018, às 10:02:55 horas, no lote (2) - Estrutura Metálica: Estrutura em

tubos e metalon na Chapa 18 para

confecção e instalação do quadro,

as estruturas receberão tratamento

antiferrugem e pintura automotiva

na cor branco.

Tipo de Cobertura: Tecido 100 %

poliester de alta densidade,

confeccionado em duas camadas de

PVC, ordume / transversal, anti

degradação UV, inofugante,

corantes atóxicos, redução de

raios UV, aditivado e proteção

superficial anti sujeira, e com
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grande resistência ao desbotamento

de cor amarelo. -  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,

Parecer Contábil e atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da

proposta mais vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No

dia 11/10/2018, às 09:58:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/10/2018, às 09:58:07 horas, no lote (2) - Estrutura Metálica: Estrutura em

tubos e metalon na Chapa 18 para

confecção e instalação do quadro,

as estruturas receberão tratamento

antiferrugem e pintura automotiva

na cor branco.

Tipo de Cobertura: Tecido 100 %

poliester de alta densidade,

confeccionado em duas camadas de

PVC, ordume / transversal, anti

degradação UV, inofugante,

corantes atóxicos, redução de

raios UV, aditivado e proteção

superficial anti sujeira, e com

grande resistência ao desbotamento

de cor amarelo. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Considerando que o valor Declarado vencedor encontra-se com disema, ficando

impossibilitado  de detalhar a proposta, retorno a situação de Arrematado para correção do

valor. No dia 11/10/2018, às 10:18:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/10/2018, às 10:18:42 horas, no lote (2) - Estrutura Metálica: Estrutura em

tubos e metalon na Chapa 18 para

confecção e instalação do quadro,

as estruturas receberão tratamento

antiferrugem e pintura automotiva

na cor branco.

Tipo de Cobertura: Tecido 100 %

poliester de alta densidade,

confeccionado em duas camadas de

PVC, ordume / transversal, anti

degradação UV, inofugante,

corantes atóxicos, redução de

raios UV, aditivado e proteção
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superficial anti sujeira, e com

grande resistência ao desbotamento

de cor amarelo. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando que o lote retornou a situação de arrematado,

conforme justificado, considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio,

Parecer Contábil e atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da

proposta mais vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No

dia 11/10/2018, às 10:36:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/10/2018, às 10:36:56 horas, no lote (2) - Estrutura Metálica: Estrutura em

tubos e metalon na Chapa 18 para

confecção e instalação do quadro,

as estruturas receberão tratamento

antiferrugem e pintura automotiva

na cor branco.

Tipo de Cobertura: Tecido 100 %

poliester de alta densidade,

confeccionado em duas camadas de

PVC, ordume / transversal, anti

degradação UV, inofugante,

corantes atóxicos, redução de

raios UV, aditivado e proteção

superficial anti sujeira, e com

grande resistência ao desbotamento

de cor amarelo. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e apresentação da

proposta mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme

me autoriza o item 11.1. do Edital. ?Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro

adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do

resultado pela Autoridade Competente?.

 

    No dia 11/10/2018, às 10:36:56 horas, no lote (2) - Estrutura Metálica: Estrutura em

tubos e metalon na Chapa 18 para

confecção e instalação do quadro,

as estruturas receberão tratamento

antiferrugem e pintura automotiva

na cor branco.

Tipo de Cobertura: Tecido 100 %

poliester de alta densidade,

confeccionado em duas camadas de
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PVC, ordume / transversal, anti

degradação UV, inofugante,

corantes atóxicos, redução de

raios UV, aditivado e proteção

superficial anti sujeira, e com

grande resistência ao desbotamento

de cor amarelo. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa MIX RONDONIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI com o valor R$ 3.230,50.

 

    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

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

ANDRE LOPES SHOCKNESS

Membro Equipe Apoio

 

LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
22.349.162/0001-72 EMPIRE COMERCIAL EIRELI ME

12.931.652/0001-29 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

30.634.312/0001-18 MIX RONDONIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

18.785.255/0001-72 NG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

05.626.958/0001-06 VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS LTDA - EPP
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