
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2019/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 02.00072/2019)

 

     às 12:36:42 horas do dia 23/07/2019 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

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

TATIANE MARIANO SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

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

02.00072/2019 - 2019/087/2019 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE

CRACHÁ COM CORDÃO PERSONALIZADO E PRENDEDOR METÁLICO, visando atender

às necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho,

conforme disposições deste Edital e seus anexos.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - CRACHÁ FRENTE E VERSO, em fundo branco de boa qualidade, formato

retangular vertical, na dimensão, aproximadamente, (54x85mm), material plástico específico

e de boa qualidade, com fornecimento de presilha metálica tipo jacaré, alça medindo

10x850mm, personalizado na cor preto com serigrafia amarela para uso da Secretaria

especificada, com protetor para crachá em PVC leitoso, vertical com alça para presilha, na

cor �transparente�. (Para acoplar cartões com dimensões de 54x85mm), observadas as

disposições contidas no Edital de Licitação e seus Anexos, em especial Anexos I e I-A e II.

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/07/2019 15:50:58:724 CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA  R$ 36.432,00

22/07/2019 23:06:20:793 COPIADORA RORIZ LTDA - EPP  R$ 50.000,00

22/07/2019 16:07:38:718 R S DE PAULA IND E COM GRAFICO LTDA - EPP  R$ 36.432,00

23/07/2019 09:01:33:464 AMD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
PERSONALIZADO  R$ 36.432,00

18/07/2019 17:27:42:258 SANTOS & BARRETO LTDA ME  R$ 50.000,00

16/07/2019 14:46:07:530 AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA
- ME  R$ 36.000,00

22/07/2019 18:46:56:100 SA PRODUCOES E SERVICOS LTDA ME  R$ 110.400,00

19/07/2019 11:08:18:246 DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI - EPP  R$ 80.960,00

22/07/2019 15:44:02:386 KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI  R$ 36.432,00

23/07/2019 08:55:53:033 ADEMIR PEREIRA DE FREITAS  R$ 36.432,00

22/07/2019 18:44:04:574 LEAD BIPE PUBLICIDADE E MARKETING LTDA  R$ 110.400,00

22/07/2019 11:36:00:059 EVOLUA TECNOLOGIC COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 45.000,00
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    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - CRACHÁ FRENTE E VERSO, em fundo branco de boa qualidade, formato

retangular vertical, na dimensão, aproximadamente, (54x85mm), material plástico específico

e de boa qualidade, com fornecimento de presilha metálica tipo jacaré, alça medindo

10x850mm, personalizado na cor preto com serigrafia amarela para uso da Secretaria

especificada, com protetor para crachá em PVC leitoso, vertical com alça para presilha, na

cor �transparente�. (Para acoplar cartões com dimensões de 54x85mm), observadas as

disposições contidas no Edital de Licitação e seus Anexos, em especial Anexos I e I-A e II.

 

    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 23/07/2019, às 12:54:11 horas, no lote (1) - CRACHÁ FRENTE E VERSO, em

fundo branco de boa qualidade, formato retangular vertical, na dimensão, aproximadamente,

(54x85mm), material plástico específico e de boa qualidade, com fornecimento de presilha

metálica tipo jacaré, alça medindo 10x850mm, personalizado na cor preto com serigrafia

amarela para uso da Secretaria especificada, com protetor para crachá em PVC leitoso,

vertical com alça para presilha, na cor �transparente�. (Para acoplar cartões com dimensões

de 54x85mm), observadas as disposições contidas no Edital de Licitação e seus Anexos, em

especial Anexos I e I-A e II. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

26/07/2019, às 12:16:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

Data-Hora Fornecedor Lance

23/07/2019 12:53:11:567 SANTOS & BARRETO LTDA ME  R$ 31.658,00

23/07/2019 12:53:05:171 COPIADORA RORIZ LTDA - EPP  R$ 31.659,00

23/07/2019 12:51:47:126 CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA  R$ 32.570,00

23/07/2019 12:51:13:936 KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI  R$ 32.580,00

23/07/2019 12:48:58:683 EVOLUA TECNOLOGIC COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 33.300,00

16/07/2019 14:46:07:530 AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA
- ME  R$ 36.000,00

22/07/2019 16:07:38:718 R S DE PAULA IND E COM GRAFICO LTDA - EPP  R$ 36.432,00

23/07/2019 08:55:53:033 ADEMIR PEREIRA DE FREITAS  R$ 36.432,00

23/07/2019 09:01:33:464 AMD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
PERSONALIZADO  R$ 36.432,00

23/07/2019 12:38:19:865 DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI - EPP  R$ 69.552,00

22/07/2019 18:44:04:574 LEAD BIPE PUBLICIDADE E MARKETING LTDA  R$ 110.400,00

22/07/2019 18:46:56:100 SA PRODUCOES E SERVICOS LTDA ME  R$ 110.400,00
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    No dia 26/07/2019, às 12:16:10 horas, no lote (1) - CRACHÁ FRENTE E VERSO, em

fundo branco de boa qualidade, formato retangular vertical, na dimensão, aproximadamente,

(54x85mm), material plástico específico e de boa qualidade, com fornecimento de presilha

metálica tipo jacaré, alça medindo 10x850mm, personalizado na cor preto com serigrafia

amarela para uso da Secretaria especificada, com protetor para crachá em PVC leitoso,

vertical com alça para presilha, na cor �transparente�. (Para acoplar cartões com dimensões

de 54x85mm), observadas as disposições contidas no Edital de Licitação e seus Anexos, em

especial Anexos I e I-A e II. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que os documentos apresentados para fins

de habilitação pela Empresa SANTOS E BARRETOS, consoante documento acostados aos

autos, atendem às exigências contidas em Edital, bem como, que o preço ofertado está

abaixo do estimado no Anexo II do Termo de Referência, decido declarar a empresa

Arrematante vencedora para o Lote, com fundamento nos princípios da vinculação ao

instrumento convocatório e da legalidade. O prazo para recurso será informado no chat do

Lote. No dia 29/07/2019, às 11:42:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/07/2019, às 11:42:18 horas, no lote (1) - CRACHÁ FRENTE E VERSO, em

fundo branco de boa qualidade, formato retangular vertical, na dimensão, aproximadamente,

(54x85mm), material plástico específico e de boa qualidade, com fornecimento de presilha

metálica tipo jacaré, alça medindo 10x850mm, personalizado na cor preto com serigrafia

amarela para uso da Secretaria especificada, com protetor para crachá em PVC leitoso,

vertical com alça para presilha, na cor �transparente�. (Para acoplar cartões com dimensões

de 54x85mm), observadas as disposições contidas no Edital de Licitação e seus Anexos, em

especial Anexos I e I-A e II. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Em vista de erro material na mensagem no chat do lote, inserida no

dia 25/07/2019 às 11:22:33, onde informei o dia 29.07 para retorno ao sistema, quando

deveria ter sido 26.07. Considerando que declarei vencedora do certame a Empresa

Arrematante no dia 26.07, ou seja, em data diferente daquela informada na mensagem,

retorno a fase para corrigir a situação e, para que haja total lisura do procedimento,

comunico que será reaberto o prazo para recurso administrativo conforme  nova mensagem

no chat. No dia 31/07/2019, às 10:46:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/07/2019, às 10:46:15 horas, no lote (1) - CRACHÁ FRENTE E VERSO, em

fundo branco de boa qualidade, formato retangular vertical, na dimensão, aproximadamente,

(54x85mm), material plástico específico e de boa qualidade, com fornecimento de presilha

metálica tipo jacaré, alça medindo 10x850mm, personalizado na cor preto com serigrafia

amarela para uso da Secretaria especificada, com protetor para crachá em PVC leitoso,

vertical com alça para presilha, na cor �transparente�. (Para acoplar cartões com dimensões

de 54x85mm), observadas as disposições contidas no Edital de Licitação e seus Anexos, em
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especial Anexos I e I-A e II. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Conforme justificado no chat do lote, em 26.07.2019, a

Empresa SANTOS & BARRETO LTDA ? ME foi Declarada Vencedora, no entanto, em vista

de tal ato ter sido realizado fora da data informada no sistema, revi o ato para reabrir prazo

recursal. Por tal motivo, declaro a Empresa Vencedora do Lote, considerando que o preço

ofertado está de acordo com o estimado no Edital, bem como, em razão dos documentos de

habilitação terem atendido ào instrumento convocatório. Prazo para recurso no chat do Lote.

No dia 01/08/2019, às 16:50:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/08/2019, às 16:50:48 horas, no lote (1) - CRACHÁ FRENTE E VERSO, em

fundo branco de boa qualidade, formato retangular vertical, na dimensão, aproximadamente,

(54x85mm), material plástico específico e de boa qualidade, com fornecimento de presilha

metálica tipo jacaré, alça medindo 10x850mm, personalizado na cor preto com serigrafia

amarela para uso da Secretaria especificada, com protetor para crachá em PVC leitoso,

vertical com alça para presilha, na cor �transparente�. (Para acoplar cartões com dimensões

de 54x85mm), observadas as disposições contidas no Edital de Licitação e seus Anexos, em

especial Anexos I e I-A e II. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Conforme motivado no chat do Lote, houve necessidade de retornar

a fase neste lote, com vistas a reabrir o prazo para recurso administrativo. Promovidas as

comunicações de estilo e, após ter sido reaberto e encerrado o prazo, sem manifestações

de interessados em recorrer, conforme disposto no item item 12.1.1, adjudico o objeto à

Licitante Declarada Vencedora para dar continuidade do certame, até sua ulterior

homologação.

 

    No dia 01/08/2019, às 16:50:48 horas, no lote (1) - CRACHÁ FRENTE E VERSO, em

fundo branco de boa qualidade, formato retangular vertical, na dimensão, aproximadamente,

(54x85mm), material plástico específico e de boa qualidade, com fornecimento de presilha

metálica tipo jacaré, alça medindo 10x850mm, personalizado na cor preto com serigrafia

amarela para uso da Secretaria especificada, com protetor para crachá em PVC leitoso,

vertical com alça para presilha, na cor �transparente�. (Para acoplar cartões com dimensões

de 54x85mm), observadas as disposições contidas no Edital de Licitação e seus Anexos, em

especial Anexos I e I-A e II. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa SANTOS & BARRETO LTDA ME com o valor R$ 31.648,00.

 

    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.

 

TATIANE MARIANO SILVA

Pregoeiro da disputa
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CARLOS GUILHERME GRABNER

Autoridade Competente

 

ANDRE LOPES SHOCKNESS

Membro Equipe Apoio

 

NAIARA FERREIRA LIMA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
30.590.139/0001-01 ADEMIR PEREIRA DE FREITAS

11.383.230/0001-01 AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME

14.428.244/0001-84 AMD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADO

22.882.427/0001-01 COPIADORA RORIZ LTDA - EPP

82.581.406/0001-70 CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA

27.490.346/0001-71 DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI - EPP

24.525.161/0001-67 EVOLUA TECNOLOGIC COMERCIO E SERVICOS EIRELI

26.727.779/0001-35 KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI

24.651.672/0001-25 LEAD BIPE PUBLICIDADE E MARKETING LTDA

02.055.120/0001-11 R S DE PAULA IND E COM GRAFICO LTDA - EPP

21.347.447/0001-01 SA PRODUCOES E SERVICOS LTDA ME

15.539.260/0001-07 SANTOS & BARRETO LTDA ME
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