
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: INST DE PREV ASSIST DOS SERVIDORES DO MUN DE P VEL - IPAM -

(RO)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ INST DE PREV ASSIST DOS SERVIDORES DO MUN DE P VEL /

Nº Processo: 1717/2017)

 

     às 10:40:49 horas do dia 23/03/2018 no endereço RUA VENEZUELA-2774, bairro

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

QUEILA ISRAEL DA SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

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

1717/2017 - 2018/003/2018 que tem por objeto Contratação de empresa especializada para

a prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização predial, e copeiragem; com

fornecimento de material, máquinas e equipamentos (exceto para os serviços de

copeiragem) necessários à execução dos serviços, nas dependências da Instituto de

Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho  IPAM.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza,

conservação, higienização predial, e copeiragem; com fornecimento de material, máquinas e

equipamentos (exceto para os serviços de copeiragem) necessários à execução dos

serviços, nas dependências da Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do

Município de Porto Velho � IPAM.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza,

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/03/2018 14:00:37:910 SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME  R$
5.000.000.000,00

15/03/2018 15:38:55:560 R&B PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 166.820,14

21/03/2018 00:45:28:767 L & L ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 166.820,16

20/03/2018 17:24:21:234 KAY SERVICOS E CONSERVACAO EIRELI ME  R$ 166.820,15

13/03/2018 12:22:14:479 LIMPE E SERV. COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 166.820,16

20/03/2018 12:41:09:779 OBJETIVO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME  R$ 166.820,16

21/03/2018 17:37:32:286 CAP-CONSTRUCOES ADMINISTRACOES E SERVICOS
TERCERIZ  R$ 166.820,16

22/03/2018 18:34:29:917 ENGESERVICE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS
LTDA  R$ 166.820,16
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conservação, higienização predial, e copeiragem; com fornecimento de material, máquinas e

equipamentos (exceto para os serviços de copeiragem) necessários à execução dos

serviços, nas dependências da Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do

Município de Porto Velho � IPAM.

 

    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 23/03/2018, às 11:21:43 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para a prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização predial, e copeiragem;

com fornecimento de material, máquinas e equipamentos (exceto para os serviços de

copeiragem) necessários à execução dos serviços, nas dependências da Instituto de

Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho � IPAM. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/03/2018, às 11:03:01 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/03/2018, às 11:03:01 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para a prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização predial, e copeiragem;

com fornecimento de material, máquinas e equipamentos (exceto para os serviços de

copeiragem) necessários à execução dos serviços, nas dependências da Instituto de

Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho � IPAM. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

QUEILA ISRAEL DA SILVA - desclassificou o fornecedor: ENGESERVICE ENGENHARIA

COMERCIO E SERVICOS LTDA. No dia 27/03/2018, às 10:37:58 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 27/03/2018, às 10:37:58 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2018 11:12:23:559 ENGESERVICE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS
LTDA  R$ 109.850,00

23/03/2018 11:11:49:794 KAY SERVICOS E CONSERVACAO EIRELI ME  R$ 111.500,25

23/03/2018 11:11:40:849 R&B PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 112.024,80

23/03/2018 11:13:46:441 CAP-CONSTRUCOES ADMINISTRACOES E SERVICOS
TERCERIZ  R$ 132.600,00

23/03/2018 11:12:22:929 L & L ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 132.800,99

23/03/2018 11:07:34:575 OBJETIVO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME  R$ 134.000,00

23/03/2018 11:00:38:581 SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME  R$ 159.599,00

13/03/2018 12:22:14:479 LIMPE E SERV. COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 166.820,16
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para a prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização predial, e copeiragem;

com fornecimento de material, máquinas e equipamentos (exceto para os serviços de

copeiragem) necessários à execução dos serviços, nas dependências da Instituto de

Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho � IPAM. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

QUEILA ISRAEL DA SILVA - desclassificou o fornecedor: KAY SERVICOS E

CONSERVACAO EIRELI ME. No dia 27/03/2018, às 13:47:07 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/03/2018, às 13:47:07 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para a prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização predial, e copeiragem;

com fornecimento de material, máquinas e equipamentos (exceto para os serviços de

copeiragem) necessários à execução dos serviços, nas dependências da Instituto de

Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho � IPAM. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

QUEILA ISRAEL DA SILVA - desclassificou o fornecedor: R&B PRODUTOS E SERVICOS

LTDA. No dia 28/03/2018, às 10:01:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/03/2018, às 10:01:49 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para a prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização predial, e copeiragem;

com fornecimento de material, máquinas e equipamentos (exceto para os serviços de

copeiragem) necessários à execução dos serviços, nas dependências da Instituto de

Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho � IPAM. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

QUEILA ISRAEL DA SILVA - desclassificou o fornecedor: CAP-CONSTRUCOES

ADMINISTRACOES E SERVICOS TERCERIZ. No dia 05/04/2018, às 10:16:26 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/04/2018, às 10:16:26 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para a prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização predial, e copeiragem;

com fornecimento de material, máquinas e equipamentos (exceto para os serviços de

copeiragem) necessários à execução dos serviços, nas dependências da Instituto de

Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho � IPAM. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

QUEILA ISRAEL DA SILVA - desclassificou o fornecedor: L & L ARAUJO COMERCIO E

SERVICOS LTDA - ME. No dia 06/04/2018, às 13:55:21 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 06/04/2018, às 13:55:21 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para a prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização predial, e copeiragem;

16/04/2018 Página 3 de 7



com fornecimento de material, máquinas e equipamentos (exceto para os serviços de

copeiragem) necessários à execução dos serviços, nas dependências da Instituto de

Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho � IPAM. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

QUEILA ISRAEL DA SILVA - desclassificou o fornecedor: OBJETIVO SERVICOS

TERCEIRIZADOS EIRELI - ME. No dia 10/04/2018, às 10:25:21 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 10/04/2018, às 10:25:21 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para a prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização predial, e copeiragem;

com fornecimento de material, máquinas e equipamentos (exceto para os serviços de

copeiragem) necessários à execução dos serviços, nas dependências da Instituto de

Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho � IPAM. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

QUEILA ISRAEL DA SILVA - desclassificou o fornecedor: SERVIT SERVICOS

TERCEIRIZADOS LTDA - ME. No dia 12/04/2018, às 10:45:33 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (1) - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de

limpeza, conservação, higienização predial, e copeiragem; com fornecimento de material,

máquinas e equipamentos (exceto para os serviços de copeiragem) necessários à execução

dos serviços, nas dependências da Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do

Município de Porto Velho � IPAM. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 26/03/2018, às 11:03:00 horas, o Pregoeiro da licitação - QUEILA ISRAEL DA

SILVA - desclassificou o fornecedor - ENGESERVICE ENGENHARIA COMERCIO E

SERVICOS LTDA, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para a prestação de

serviços de limpeza, conservação, higienização predial, e copeiragem; com fornecimento de

material, máquinas e equipamentos (exceto para os serviços de copeiragem) necessários à

execução dos serviços, nas dependências da Instituto de Previdência e Assistência dos

Servidores do Município de Porto Velho � IPAM. O motivo da desclassificação foi: Com

fundamento no item 7 do edital, bem como item 11; 11.2.3 e 11.2.4 do edital,

desclassificamos a empresa ENGESERVICE ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

LTDA-ME, CNPJ: 02.285.048/0001-19, não ter apresentado a Habilitação econômica

Financeira, em desacordo com o item 11.2.4 do edital, e deixado de apresentar a planilha de

composição dos custos unitários referente ao objeto da licitação.

 

    No dia 27/03/2018, às 10:37:58 horas, o Pregoeiro da licitação - QUEILA ISRAEL DA

SILVA - desclassificou o fornecedor - KAY SERVICOS E CONSERVACAO EIRELI ME, no

lote (1) - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza,
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conservação, higienização predial, e copeiragem; com fornecimento de material, máquinas e

equipamentos (exceto para os serviços de copeiragem) necessários à execução dos

serviços, nas dependências da Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do

Município de Porto Velho � IPAM. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a

empresa KAY SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO EIRELLI ME, CNPJ: 21.746.218/0001-60,

não ter apresentado a proposta de preços e a documentação relativa a habilitação, bem

como ter deixado de atender ao subitem 10.2 em desacordo com o as regras do edital.

 

    No dia 27/03/2018, às 13:47:07 horas, o Pregoeiro da licitação - QUEILA ISRAEL DA

SILVA - desclassificou o fornecedor - R&B PRODUTOS E SERVICOS LTDA, no lote (1) -

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza,

conservação, higienização predial, e copeiragem; com fornecimento de material, máquinas e

equipamentos (exceto para os serviços de copeiragem) necessários à execução dos

serviços, nas dependências da Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do

Município de Porto Velho � IPAM. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a

empresa R&B PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 21.545.589/0001-83, não ter

apresentado a proposta de preços e a documentação relativa a habilitação, bem como ter

deixado de atender ao subitem 10.2 em desacordo com o as regras do edital.

 

    No dia 28/03/2018, às 10:01:48 horas, o Pregoeiro da licitação - QUEILA ISRAEL DA

SILVA - desclassificou o fornecedor - CAP-CONSTRUCOES ADMINISTRACOES E

SERVICOS TERCERIZ, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para a

prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização predial, e copeiragem; com

fornecimento de material, máquinas e equipamentos (exceto para os serviços de

copeiragem) necessários à execução dos serviços, nas dependências da Instituto de

Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho � IPAM. O motivo da

desc lass i f i cação fo i :  Desc lass i f i camos a  empresa CAP-CONSTRUÇÕES

ADMINISTRAÇÕES E SERVIÇOS TERCEIRIZ, CNPJ: 05.199.158/0001-56, por não

apresentar a proposta de preços e a documentação relativa a habilitação, bem como deixar

de atender ao subitem 10.2, estando em desacordo com o as regras do edital.

 

    No dia 05/04/2018, às 10:16:26 horas, o Pregoeiro da licitação - QUEILA ISRAEL DA

SILVA - desclassificou o fornecedor - L & L ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,

no lote (1) - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza,

conservação, higienização predial, e copeiragem; com fornecimento de material, máquinas e

equipamentos (exceto para os serviços de copeiragem) necessários à execução dos

serviços, nas dependências da Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do

Município de Porto Velho � IPAM. O motivo da desclassificação foi: Com fundamento no item

11.2.4, do edital, Art. 31,I,III, § 5º da Lei 8.666/93, art. 1.181,1184,1185 da Lei 10.406/2002,

desclassificamos a empresa L & L ARAUJO COMERCIO E SERVIÇO LTDA-ME, CNPJ:
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10.882.398/0001-90, conforme parecer contábil n 003/2018, a empresa deixou de

apresentar o Balanço Patrimonial e demais demonstrativos contábeis da empresa, em

desacordo com o item 11.2.4.1 do edital.

 

    No dia 06/04/2018, às 13:55:20 horas, o Pregoeiro da licitação - QUEILA ISRAEL DA

SILVA - desclassificou o fornecedor - OBJETIVO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI -

ME, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de

limpeza, conservação, higienização predial, e copeiragem; com fornecimento de material,

máquinas e equipamentos (exceto para os serviços de copeiragem) necessários à execução

dos serviços, nas dependências da Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do

Município de Porto Velho � IPAM. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a

empresa OBJETIVO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELLI-ME, CNPJ: 10.973.764/0001-

17, por apresentar a proposta de preços em desacordo com o subitem 5.1.1 anexo I do

edital, após diligencia prevista subitem 9.7.2, b, do edital.

 

    No dia 10/04/2018, às 10:25:21 horas, o Pregoeiro da licitação - QUEILA ISRAEL DA

SILVA - desclassificou o fornecedor - SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME, no

lote (1) - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza,

conservação, higienização predial, e copeiragem; com fornecimento de material, máquinas e

equipamentos (exceto para os serviços de copeiragem) necessários à execução dos

serviços, nas dependências da Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do

Município de Porto Velho � IPAM. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a

empresa SERVIT SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME, CNPJ: 19.886.771/0001-56, por

não apresentar a proposta de preços e a documentação relativa a habilitação, bem como

deixar de atender ao subitem 10.2, em desacordo com as regras editalícias.

 

    No dia 12/04/2018, às 10:45:33 horas, o Pregoeiro da licitação - QUEILA ISRAEL DA

SILVA - desclassificou o fornecedor - LIMPE E SERV. COMERCIO E REPRESENTACAO

LTDA, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de

limpeza, conservação, higienização predial, e copeiragem; com fornecimento de material,

máquinas e equipamentos (exceto para os serviços de copeiragem) necessários à execução

dos serviços, nas dependências da Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do

Município de Porto Velho � IPAM. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a

empresa LIMPE E SERV. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME, CNPJ:

34.697.268/0001-46, não ter apresentado a proposta de preços, conforme anexo II, bem

como os anexos obrigatórios III, IV, V e VI, constantes no subitem 11.1, ainda 11.2.2, �a� e �b�,

do edital.

 

    Diante do registro de intenção  do representante ARIOVALDO PEDRO DE ARAUJO da

empresa OBJETIVO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME no lote (1) - Contratação
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de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza, conservação,

higienização predial, e copeiragem; com fornecimento de material, máquinas e

equipamentos (exceto para os serviços de copeiragem) necessários à execução dos

serviços, nas dependências da Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do

Município de Porto Velho � IPAM.,  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.

 

QUEILA ISRAEL DA SILVA

Pregoeiro da disputa

 

IVAN FURTADO DE OLIVEIRA

Autoridade Competente

 

Proponentes:
05.199.158/0001-56 CAP-CONSTRUCOES ADMINISTRACOES E SERVICOS TERCERIZ

02.285.048/0001-19 ENGESERVICE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

21.746.218/0001-60 KAY SERVICOS E CONSERVACAO EIRELI ME

10.882.398/0001-90 L & L ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

34.697.268/0001-46 LIMPE E SERV. COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

10.973.764/0001-17 OBJETIVO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME

21.545.589/0001-83 R&B PRODUTOS E SERVICOS LTDA

19.886.771/0001-56 SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
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