
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 10:30:14 horas do dia 08/06/2018 no endereço RUA VENEZUELA-2774, bairro

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

LICIA CRISTINE NASCIMENTO MARQUES, 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 SEGUNDA CHAMADA -

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, nas quantidades e exigências estabelecidas neste

instrumento, conforme especificações técnicas, definidas nos Anexos I do Edital, 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 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.

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/06/2018 10:21:34:802 E R P DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME  R$ 130.896,48

30/05/2018 15:53:35:944 LAURENIO VIEIRA DE ALENCAR - ME  R$ 130.896,00

04/06/2018 10:00:33:827 NOVA PROVA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME  R$ 130.896,48

30/05/2018 17:39:10:198 R&B PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 130.896,40

06/06/2018 17:59:21:528 L & L ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 130.896,47

24/05/2018 08:04:22:931 KAY SERVICOS E CONSERVACAO EIRELI ME  R$ 105.801.600,25

08/06/2018 00:29:53:717 J.E. DE SOUZA JUNIOR - ME  R$ 100.000.000,00

29/05/2018 14:08:46:587 OBJETIVO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME  R$ 130.896,48

25/05/2018 09:15:23:780 MULTIPLA LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI  R$ 50.000.000,00

02/06/2018 16:23:14:820 CAP-CONSTRUCOES ADMINISTRACOES E SERVICOS
TERCERIZ  R$ 130.896,48
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Lote (2) - 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,

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.

Lote (2) - 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.

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/06/2018 10:21:34:802 E R P DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME  R$ 35.923,68

30/05/2018 15:53:35:944 LAURENIO VIEIRA DE ALENCAR - ME  R$ 35.923,00

04/06/2018 10:00:33:827 NOVA PROVA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME  R$ 35.923,68

30/05/2018 17:39:10:198 R&B PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 35.923,60

24/05/2018 08:04:22:931 KAY SERVICOS E CONSERVACAO EIRELI ME  R$ 185.601.250,00

08/06/2018 00:29:53:717 J.E. DE SOUZA JUNIOR - ME  R$ 100.000.000,00

29/05/2018 14:08:46:587 OBJETIVO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME  R$ 35.923,68

25/05/2018 09:15:23:780 MULTIPLA LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI  R$ 50.000.000,00

02/06/2018 16:23:14:820 CAP-CONSTRUCOES ADMINISTRACOES E SERVICOS
TERCERIZ  R$ 35.923,68

Data-Hora Fornecedor Lance

08/06/2018 10:53:30:162 LAURENIO VIEIRA DE ALENCAR - ME  R$ 108.420,00

08/06/2018 10:52:11:327 E R P DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME  R$ 108.420,65

08/06/2018 10:51:42:330 L & L ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 108.900,99

08/06/2018 10:44:49:665 CAP-CONSTRUCOES ADMINISTRACOES E SERVICOS
TERCERIZ  R$ 119.200,00

08/06/2018 10:44:30:086 OBJETIVO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME  R$ 129.999,98

08/06/2018 10:42:45:247 J.E. DE SOUZA JUNIOR - ME  R$ 129.999,99

30/05/2018 17:39:10:198 R&B PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 130.896,40

04/06/2018 10:00:33:827 NOVA PROVA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME  R$ 130.896,48

25/05/2018 09:15:23:780 MULTIPLA LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI  R$ 50.000.000,00

24/05/2018 08:04:22:931 KAY SERVICOS E CONSERVACAO EIRELI ME  R$ 105.801.600,25
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    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 08/06/2018, às 10:54:33 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 11/06/2018, às 10:28:30 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/06/2018, às 10:28:30 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 -

LICIA CRISTINE NASCIMENTO MARQUES - desclassificou o fornecedor: LAURENIO

VIEIRA DE ALENCAR - ME. No dia 11/06/2018, às 10:44:05 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 11/06/2018, às 10:44:05 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

Data-Hora Fornecedor Lance

08/06/2018 10:55:42:109 NOVA PROVA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME  R$ 32.316,19

08/06/2018 10:58:49:714 E R P DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME  R$ 33.087,00

08/06/2018 10:56:29:439 CAP-CONSTRUCOES ADMINISTRACOES E SERVICOS
TERCERIZ  R$ 35.922,00

30/05/2018 15:53:35:944 LAURENIO VIEIRA DE ALENCAR - ME  R$ 35.923,00

30/05/2018 17:39:10:198 R&B PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 35.923,60

29/05/2018 14:08:46:587 OBJETIVO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME  R$ 35.923,68

25/05/2018 09:15:23:780 MULTIPLA LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI  R$ 50.000.000,00

08/06/2018 00:29:53:717 J.E. DE SOUZA JUNIOR - ME  R$ 100.000.000,00

24/05/2018 08:04:22:931 KAY SERVICOS E CONSERVACAO EIRELI ME  R$ 185.601.250,00
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Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho � IPAM. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/06/2018, às 14:10:18 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/06/2018, às 14:10:18 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 -

LICIA CRISTINE NASCIMENTO MARQUES - desclassificou o fornecedor: LAURENIO

VIEIRA DE ALENCAR - ME. No dia 14/06/2018, às 13:17:22 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 14/06/2018, às 13:17:22 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 -

LICIA CRISTINE NASCIMENTO MARQUES - desclassificou o fornecedor: E R P DE

OLIVEIRA & CIA LTDA - ME. No dia 15/06/2018, às 11:18:04 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 15/06/2018, às 11:18:04 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 -

LICIA CRISTINE NASCIMENTO MARQUES - desclassificou o fornecedor: L & L ARAUJO

COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. No dia 19/06/2018, às 09:56:15 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/06/2018, às 09:56:15 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 -
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LICIA CRISTINE NASCIMENTO MARQUES - desclassificou o fornecedor: CAP-

CONSTRUCOES ADMINISTRACOES E SERVICOS TERCERIZ. No dia 25/06/2018, às

09:48:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/06/2018, às 09:48:40 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 -

LICIA CRISTINE NASCIMENTO MARQUES - desclassificou o fornecedor: OBJETIVO

SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME. No dia 26/06/2018, às 09:00:38 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/06/2018, às 09:00:38 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 -

LICIA CRISTINE NASCIMENTO MARQUES - desclassificou o fornecedor: J.E. DE SOUZA

JUNIOR - ME. No dia 27/06/2018, às 08:11:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/06/2018, às 08:11:31 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 -

LICIA CRISTINE NASCIMENTO MARQUES - desclassificou o fornecedor: R&B

PRODUTOS E SERVICOS LTDA. No dia 03/07/2018, às 13:53:42 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 03/07/2018, às 13:53:42 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 -

LICIA CRISTINE NASCIMENTO MARQUES - desclassificou o fornecedor: NOVA PROVA
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PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME. No dia 04/07/2018, às 14:51:57 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 14:51:57 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 -

LICIA CRISTINE NASCIMENTO MARQUES - desclassificou o fornecedor: MULTIPLA

LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI. No dia 10/07/2018, às 09:58:54 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 08/06/2018, às 11:17:36 horas, no lote (2) - 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 16/07/2018, às 10:46:14 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/07/2018, às 10:46:14 horas, no lote (2) - 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: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após

atendidas todas as exigências editalícias referentes ao credenciamento, a proposta de

preços e habilitação, a empresa NOVA PROVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME, foi

declarada vencedora do LOTE 2. Assim, atendendo ao subitem 13.2 do Edital, iniciaremos o

prazo de 30 (trinta) minutos para que de forma imediata e motivada, em campo próprio do

sistema, o licitante que quiser, poderá manifestar intenção de recorrer. No dia 16/07/2018,

às 11:33:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 16/07/2018, às 11:33:59 horas, no lote (2) - 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: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Em conformidade

com o subitem 13.2.1 do Edital, considerando a falta de manifestação imediata e motivada

dos licitantes quanto à intenção de recorrer, no prazo de 30 (trinta) minutos, nos termos do

subitem 13.2, importará na decadência deste direito, por esse motivo ADJUDICO o objeto do

Lote 02 a Empresa NOVA PROVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME.

 

    No dia 16/07/2018, às 11:33:59 horas, no lote (2) - 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. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NOVA PROVA

PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME com o valor R$ 32.316,09.

 

    No dia 12/06/2018, às 14:10:18 horas, o Pregoeiro da licitação - LICIA CRISTINE

NASCIMENTO MARQUES - desclassificou o fornecedor - LAURENIO VIEIRA DE ALENCAR

- 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: Senhores Licitantes, com

fundamento nos incisos I e IV do Item 9.2 do Edital, desclassificamos a empresa LAURENIO

VIEIRA DE ALENCAR � ME, devido a Planilha de Composição de Custos apresentar

irregularidades insanáveis, haja vista que a composição de custos fornecida pelo licitante

está em desacordo com a Proposta de Preço, bem como possui características

incompatíveis às especificações técnicas básicas indicadas neste edital e seus anexos.

 

    No dia 14/06/2018, às 13:17:21 horas, o Pregoeiro da licitação - LICIA CRISTINE

NASCIMENTO MARQUES - desclassificou o fornecedor - E R P DE OLIVEIRA & CIA 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: Senhores Licitantes, com

fundamento nos incisos I e IV do Item 9.2 do Edital, desclassificamos a empresa ERP DE
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OLIVEIRA & CIA LTDA-ME (arrematante do LOTE 01), devido a Planilha de Composição de

Custos apresentar irregularidades insanáveis, haja vista que a composição de custos

fornecida pelo licitante está em desacordo com a Proposta de Preço, bem como possui

características incompatíveis às especificações técnicas básicas indicadas neste edital e

seus anexos. Ressalta-se ainda que, visando a transparência do certame licitatório,

informamos a todos que encontra-se postado no sistema, o motivo da desabilitação da

Empresa ERP DE OLIVEIRA & CIA LTDA-ME.

 

    No dia 15/06/2018, às 11:18:03 horas, o Pregoeiro da licitação - LICIA CRISTINE

NASCIMENTO MARQUES - 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: Senhores Licitantes, com fundamento nos incisos I e IV do Item 9.2 do

Edital, desclassificamos a empresa L&L ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

(arrematante do LOTE 01), devido a Planilha de Composição de Custos apresentar

irregularidades insanáveis, bem como possuir características incompatíveis às

especificações técnicas básicas indicadas neste edital e seus anexos, tendo em vista que a

Empresa apresentou a quantidade de 2 (dois) serventes para executar o objeto contratual.

Ressalta-se ainda que, visando a transparência do certame licitatório, informamos a todos

que encontra-se postado no sistema, o motivo da desabilitação da Empresa L&L ARAUJO

COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME.

 

    No dia 19/06/2018, às 09:56:14 horas, o Pregoeiro da licitação - LICIA CRISTINE

NASCIMENTO MARQUES - 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 desclassificação foi: Senhores licitantes, informamos que a empresa CAP �

CONSTRUÇÕES ADMINISTRAÇÕES E SERVIÇOS TERCEIRIZ (arrematante LOTE 01)

encontra-se desclassificada por não apresentar a proposta ajustada ao lance final,

juntamente com os documentos habilitatórios exigidos de forma tempestiva, conforme

dispõe o item 8.9.1 do Edital. Dessa maneira, procederemos a convocação da proposta e da

documentação da próxima classificada. Aguardem.

 

    No dia 25/06/2018, às 09:48:40 horas, o Pregoeiro da licitação - LICIA CRISTINE
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NASCIMENTO MARQUES - 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: Senhores Licitantes, com fundamento nos incisos I e IV do item 9.2 e

item 12.2 do Edital, desclassificamos a empresa OBJETIVO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

EIRELI (arrematante do LOTE 01), devido as incongruências apresentadas na Planilha de

Composição de Custos, bem como, a ausência de documentos habilitatórios referentes à

qualificação econômica da Empresa. Ressalta-se ainda que, visando a transparência do

certame licitatório, informamos a todos que encontra-se postado no sistema, o motivo da

desabilitação da Empresa OBJETIVO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI.

 

    No dia 26/06/2018, às 09:00:37 horas, o Pregoeiro da licitação - LICIA CRISTINE

NASCIMENTO MARQUES - desclassificou o fornecedor - J.E. DE SOUZA JUNIOR - 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: Senhores licitantes,

informamos que a empresa J.E. DE SOUZA JUNIOR - ME  (arrematante LOTE 01)

encontra-se desclassificada por não apresentar a proposta ajustada ao lance final,

acompanhado dos documentos habilitatórios exigidos, conforme dispõe o item 8.9.1 do

Edital. Dessa maneira, procederemos a convocação da proposta e da documentação da

próxima classificada. Aguardem.

 

    No dia 27/06/2018, às 08:11:30 horas, o Pregoeiro da licitação - LICIA CRISTINE

NASCIMENTO MARQUES - 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: Senhores licitantes, após

análise da documentação enviada pela empresa R&B PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA,

constatamos que a Planilha de Composição de Custos apresentada pela empresa não

contemplou o adicional de insalubridade exigível na Convenção Coletiva de Trabalho para

os serventes, estando em desconformidade com o subitem 7.4.1 do Edital, bem como, a

Empresa não apresentou a análise das demonstrações contábeis como preceitua o subitem

11.2.4.8 do Edital. Dessa forma, com base no item 9.2, inciso I do Edital, a empresa
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encontra-se DESCLASSIFICADA. Assim, procederemos a convocação da proposta e da

documentação da próxima classificada. Aguardem.

 

    No dia 03/07/2018, às 13:53:41 horas, o Pregoeiro da licitação - LICIA CRISTINE

NASCIMENTO MARQUES - desclassificou o fornecedor - NOVA PROVA PRESTACAO DE

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: Senhores licitantes, comunicamos a DESCLASSIFICAÇÃO da Empresa

NOVA PROVA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA, haja vista que mesmo após a

apresentação de contraproposta, a referida Empresa não apresentou a Proposta de Preço

devidamente adequada consoante ao item 2. Dessa forma, apesar da Planilha de

Composição de Custos estar de acordo com as exigências editalícia, a Proposta de Preço

no item 2 do Lote 01 encontrava-se com valor superior ao orçado pela Administração

Pública, logo, em conformidade com o item 9.2, inciso III do Edital e Súmula nº 8 do Tribunal

de Contas do Estado de Rondônia, a empresa encontra-se desclassificada. Assim,

procederemos a convocação da proposta e da documentação da próxima classificada.

Aguardem.

 

    No dia 04/07/2018, às 14:51:57 horas, o Pregoeiro da licitação - LICIA CRISTINE

NASCIMENTO MARQUES - desclassificou o fornecedor - MULTIPLA LOCACAO DE MAO

DE OBRA EIRELI, 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: Boa tarde

Senhores licitantes, informamos a DESCLASSIFICAÇÃO da Empresa MULTIPLA

LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI, haja vista que a referida Empresa apresentou um

valor acima do estimado na Sessão Pública de Lances e, consoante explicitado no campo

de contraproposta, não tem interesse em contratar com a Administração Pública em

conformidade com o valor estimado para a contratação. Assim, procederemos a convocação

da proposta e da documentação da próxima classificada. Aguardem.

 

    No dia 10/07/2018, às 09:58:54 horas, o Pregoeiro da licitação - LICIA CRISTINE

NASCIMENTO MARQUES - desclassificou o fornecedor - KAY SERVICOS E

CONSERVACAO 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
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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: Bom dia Senhores Licitantes, informamos a DESCLASSIFICAÇÃO da

Empresa KAY SERVICOS E CONSERVACAO EIRELI ME, com base no subitem 10.2 do

Edital, haja vista que a Empresa deixou de apresentar a contraproposta e os demais

documentos habilitatórios solicitados pela Pregoeira. Assim, considerando que o valor

arrematado pela Empresa encontra-se muito acima do estimado e houve omissão por parte

da Empresa em apresentar os documentos exigidos, encontra-se desclassificada.

 

        No dia 02/08/2018, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da

ata: 

 

    O procedimento licitatório encontra-se homologado no lote 02, consubstancialmente com

o Parecer nº 3306/2018 da Controladoria Geral do IPAM, bem como o Parecer nº 797/2018

da Procuradoria Geral do IPAM.

 

    No dia 02/08/2018, às 13:35:33 horas, a autoridade competente da licitação - IVAN

FURTADO DE OLIVEIRA - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    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.

 

LICIA CRISTINE NASCIMENTO MARQUES

Pregoeiro da disputa

 

IVAN FURTADO DE OLIVEIRA

Autoridade Competente

 

DANIEL ORLANDO DANTAS DA SILVA

Membro Equipe Apoio

 

JEFFERSON DOS SANTOS AVELLAR

Membro Equipe Apoio

 

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

10.927.661/0001-10 E R P DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME

22.615.982/0001-69 J.E. DE SOUZA JUNIOR - ME

21.746.218/0001-60 KAY SERVICOS E CONSERVACAO EIRELI ME

10.882.398/0001-90 L & L ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
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13.727.172/0001-03 LAURENIO VIEIRA DE ALENCAR - ME

19.898.607/0001-69 MULTIPLA LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI

10.609.260/0001-12 NOVA PROVA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME

10.973.764/0001-17 OBJETIVO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME

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

10/09/2018 Página 12 de 12


