
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: 08.00051/2018)

 

     às 10:05:08 horas do dia 30/10/2018 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: 08.00051/2018 -

2018/123/2018 que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM

SERVIÇOS DE REFORMA, ADAPTAÇÕES, PINTURA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS,

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DIVERSOS E ACESSÓRIOS, PARA

COMPLETA RESTAURAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DENOMINADA BARCO HOSPITALAR

DR. FLORIANO RIVA FILHO, de acordo com as condições, especificações e quantitativos

mínimos contidos neste edital e Anexos I e II, os 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 e habilitada para prestação de serviços de

reforma, adaptações, pintura, reposição de peças, fornecimento de equipamentos, materiais

diversos e acessórios, para completa restauração da embarcação denominada Barco

Hospitalar Dr. Floriano Riva Filho, barco construído em aço naval, com 27,50m de

comprimento, 7,50m de boca moldada, 1,60m de portal a meia nau � potência instalada: 01

motor diesel, marca cummins, de 350 BHP/2100 hidráulico, com comando no passadiço,

composto de: 01 sala de espera, 01 laboratório, 02 consultórios médico, 04 camarotes com

capacidade para 04 pessoas, 01 gabinete odontológico, 01 copa/cozinha, 01 sala de

curativos, 01 paiol para roupas de cama e mesa, 01 paiol para medicamentos, 01 sala de

estar, 01 farmácia, 02 wc,  01 sala de comando, 01 box e 01 enfermaria com 04 leitos.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada e habilitada para prestação de serviços de

reforma, adaptações, pintura, reposição de peças, fornecimento de equipamentos, materiais
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diversos e acessórios, para completa restauração da embarcação denominada Barco

Hospitalar Dr. Floriano Riva Filho, barco construído em aço naval, com 27,50m de

comprimento, 7,50m de boca moldada, 1,60m de portal a meia nau � potência instalada: 01

motor diesel, marca cummins, de 350 BHP/2100 hidráulico, com comando no passadiço,

composto de: 01 sala de espera, 01 laboratório, 02 consultórios médico, 04 camarotes com

capacidade para 04 pessoas, 01 gabinete odontológico, 01 copa/cozinha, 01 sala de

curativos, 01 paiol para roupas de cama e mesa, 01 paiol para medicamentos, 01 sala de

estar, 01 farmácia, 02 wc,  01 sala de comando, 01 box e 01 enfermaria com 04 leitos.

 

    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 30/10/2018, às 10:27:23 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

e habilitada para prestação de serviços de reforma, adaptações, pintura, reposição de

peças, fornecimento de equipamentos, materiais diversos e acessórios, para completa

restauração da embarcação denominada Barco Hospitalar Dr. Floriano Riva Filho, barco

construído em aço naval, com 27,50m de comprimento, 7,50m de boca moldada, 1,60m de

portal a meia nau � potência instalada: 01 motor diesel, marca cummins, de 350 BHP/2100

hidráulico, com comando no passadiço, composto de: 01 sala de espera, 01 laboratório, 02

consultórios médico, 04 camarotes com capacidade para 04 pessoas, 01 gabinete

odontológico, 01 copa/cozinha, 01 sala de curativos, 01 paiol para roupas de cama e mesa,

01 paiol para medicamentos, 01 sala de estar, 01 farmácia, 02 wc,  01 sala de comando, 01

box e 01 enfermaria com 04 leitos. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

07/11/2018, às 11:49:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/11/2018, às 11:49:42 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

e habilitada para prestação de serviços de reforma, adaptações, pintura, reposição de

peças, fornecimento de equipamentos, materiais diversos e acessórios, para completa

restauração da embarcação denominada Barco Hospitalar Dr. Floriano Riva Filho, barco

construído em aço naval, com 27,50m de comprimento, 7,50m de boca moldada, 1,60m de

portal a meia nau � potência instalada: 01 motor diesel, marca cummins, de 350 BHP/2100

hidráulico, com comando no passadiço, composto de: 01 sala de espera, 01 laboratório, 02

consultórios médico, 04 camarotes com capacidade para 04 pessoas, 01 gabinete
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odontológico, 01 copa/cozinha, 01 sala de curativos, 01 paiol para roupas de cama e mesa,

01 paiol para medicamentos, 01 sala de estar, 01 farmácia, 02 wc,  01 sala de comando, 01

box e 01 enfermaria com 04 leitos. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no Edital do

Pregão Eletrônico n. 108/2018; Considerando o preenchimento das exigências e condições

editalícias; Que a proposta de preço está em conformidade com o item 6.1; Que o Parecer

Técnico e o Parecer Contábil consideraram a proposta e empresa apta; Declaramos a

empresa GUAJARA MAQUINAS TRANSPORTES E NAVEGACAO LTDA - EP, vencedora

do certame. No dia 07/11/2018, às 13:16:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/11/2018, às 13:16:49 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

e habilitada para prestação de serviços de reforma, adaptações, pintura, reposição de

peças, fornecimento de equipamentos, materiais diversos e acessórios, para completa

restauração da embarcação denominada Barco Hospitalar Dr. Floriano Riva Filho, barco

construído em aço naval, com 27,50m de comprimento, 7,50m de boca moldada, 1,60m de

portal a meia nau � potência instalada: 01 motor diesel, marca cummins, de 350 BHP/2100

hidráulico, com comando no passadiço, composto de: 01 sala de espera, 01 laboratório, 02

consultórios médico, 04 camarotes com capacidade para 04 pessoas, 01 gabinete

odontológico, 01 copa/cozinha, 01 sala de curativos, 01 paiol para roupas de cama e mesa,

01 paiol para medicamentos, 01 sala de estar, 01 farmácia, 02 wc,  01 sala de comando, 01

box e 01 enfermaria com 04 leitos. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Com fulcro no disposto no Edital;Considerando o

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

acordo com o item 6.1;Que o Parecer Técnico e Parecer Contábil consideraram a proposta e

empresa apta;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 07/11/2018, às 13:16:49 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

e habilitada para prestação de serviços de reforma, adaptações, pintura, reposição de

peças, fornecimento de equipamentos, materiais diversos e acessórios, para completa

restauração da embarcação denominada Barco Hospitalar Dr. Floriano Riva Filho, barco

construído em aço naval, com 27,50m de comprimento, 7,50m de boca moldada, 1,60m de

portal a meia nau � potência instalada: 01 motor diesel, marca cummins, de 350 BHP/2100

hidráulico, com comando no passadiço, composto de: 01 sala de espera, 01 laboratório, 02

consultórios médico, 04 camarotes com capacidade para 04 pessoas, 01 gabinete

odontológico, 01 copa/cozinha, 01 sala de curativos, 01 paiol para roupas de cama e mesa,

01 paiol para medicamentos, 01 sala de estar, 01 farmácia, 02 wc,  01 sala de comando, 01

box e 01 enfermaria com 04 leitos. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa GUAJARA MAQUINAS TRANSPORTES E NAVEGACAO LTDA

- EP com o valor R$ 803.653,46.
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    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

 

GILBERTO SILVA DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

 

Proponente:
04.268.763/0001-79 GUAJARA MAQUINAS TRANSPORTES E NAVEGACAO LTDA - EP
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