
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

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

(RO)

 

    Licitação: (Ano: 2016/ INST DE PREV ASSIST DOS SERVIDORES DO MUN DE P VEL /

Nº Processo: 1756/2015)

 

     Às 10:02:09 horas do dia 12/04/2016 no endereço RUA VENEZUELA-2774, bairro

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

CAROLINE ASSUNCAO CARDOSO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

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

1756/2015 - 2016/001/2016 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS para Eventual e

Futura Aquisição de Material de Consumo (gêneros alimentícios, copa e cozinha e outros).

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Açúcar, Adoçante, Café e Leite.

Lote (2) - Água Mineral e Garrafão.

Lote (3) - Copo p/ água, Copo p/ café, garrafa térmica.

Lote (4) - Aquisição de gás

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Açúcar, Adoçante, Café e Leite.

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/04/2016 10:53:57:975 MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 5.989,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/04/2016 19:10:44:138 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP  R$ 4.970,60

07/04/2016 10:53:57:975 MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 5.657,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/04/2016 10:53:57:975 MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 4.900,00

07/04/2016 09:41:26:408 I MEISSEN - ME  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/04/2016 19:10:44:138 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP  R$ 305,00

07/04/2016 10:53:57:975 MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 305,00
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Lote (2) - Água Mineral e Garrafão.

Lote (3) - Copo p/ água, Copo p/ café, garrafa térmica.

Lote (4) - Aquisição de gás

 

    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 à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 12/04/2016, às 10:32:48 horas, no lote (1) - Açúcar, Adoçante, Café e Leite. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/04/2016, às 12:32:14 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (1) - Açúcar, Adoçante, Café e Leite. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 12/04/2016, às 10:56:11 horas, no lote (2) - Água Mineral e Garrafão. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 19/04/2016, às 14:10:35 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/04/2016, às 14:10:35 horas, no lote (2) - Água Mineral e Garrafão. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após

análise de habilitação, declaramos a empresa Road comercio e serviços Ltda-Epp,

vencedora. No dia 20/04/2016, às 09:14:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/04/2016, às 09:14:05 horas, no lote (2) - Água Mineral e Garrafão. -  a situação

Data-Hora Fornecedor Lance

07/04/2016 10:53:57:975 MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 5.989,00

Data-Hora Fornecedor Lance

07/04/2016 19:10:44:138 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP  R$ 4.970,60

07/04/2016 10:53:57:975 MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 5.657,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/04/2016 11:15:52:239 I MEISSEN - ME  R$ 4.019,91

12/04/2016 11:14:37:852 MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 4.020,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/04/2016 11:46:21:400 MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 289,00

12/04/2016 11:45:37:814 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP  R$ 290,00
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do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento

no disposto no inciso IX do subitem 5.1 do Edital, considerando o atendimento às exigências

editalícias e o valor ofertado, bem como, a ausência de recursos no prazo editalícios,

adjudico o objeto à empresa declarada vencedora.

 

    No dia 20/04/2016, às 09:14:05 horas, no lote (2) - Água Mineral e Garrafão. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ROAD

COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP com o valor R$ 4.970,60.

 

    No dia 12/04/2016, às 11:18:00 horas, no lote (3) - Copo p/ água, Copo p/ café, garrafa

térmica. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 19/04/2016, às 14:13:59

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/04/2016, às 14:13:59 horas, no lote (3) - Copo p/ água, Copo p/ café, garrafa

térmica. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi

o seguinte: Após analise de habilitação e proposta, declaro vencedora a empresa I Meissen

- ME. Lembrando que qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata

e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer no prazo de

2 (duas) horas, a contar desse momento. No dia 20/04/2016, às 09:17:17 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/04/2016, às 09:17:17 horas, no lote (3) - Copo p/ água, Copo p/ café, garrafa

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

seguinte: Com fundamento no disposto no inciso IX do subitem 5.1 do Edital, considerando o

atendimento às exigências editalícias e o valor ofertado, bem como, a ausência de recursos

no prazo editalícios, adjudico o objeto à empresa declarada vencedora.

 

    No dia 20/04/2016, às 09:17:17 horas, no lote (3) - Copo p/ água, Copo p/ café, garrafa

térmica. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à

empresa I MEISSEN - ME com o valor R$ 4.019,90.

 

    No dia 12/04/2016, às 11:50:44 horas, no lote (4) - Aquisição de gás -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 14/04/2016, às 11:24:42 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 14/04/2016, às 11:24:42 horas, no lote (4) - Aquisição de gás -  a situação do lote

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

CAROLINE ASSUNCAO CARDOSO - desclassificou o fornecedor: MONTEIRO COMERCIO

E SERVICOS LTDA - ME. No dia 19/04/2016, às 14:12:44 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 19/04/2016, às 14:12:44 horas, no lote (4) - Aquisição de gás -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise de

habilitação e proposta, declaro vencedora a empresa Rod Comercio e serviços Ltda - Epp.

Lembrando que qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e

motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer no prazo de 2

(duas) horas, a contar desse momento. No dia 20/04/2016, às 09:18:28 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/04/2016, às 09:18:28 horas, no lote (4) - Aquisição de gás -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no

disposto no inciso IX do subitem 5.1 do Edital, considerando o atendimento às exigências

editalícias e o valor ofertado, bem como, a ausência de recursos no prazo editalícios,

adjudico o objeto à empresa declarada vencedora.

 

    No dia 20/04/2016, às 09:18:28 horas, no lote (4) - Aquisição de gás -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ROAD COMERCIO E

SERVICOS LTDA EPP com o valor R$ 290,00.

 

    Às 14:59:58 do dia 11/04/2016 as seguintes datas foram alteradas por KATIANE DO

NASCIMENTO OBATA PRADO: inicio da disputa (de 08/04/2016-10:00:00 para 12/04/2016-

10:00:00)

 

    No dia 13/04/2016, às 12:32:14 horas, o Pregoeiro da licitação - CAROLINE ASSUNCAO

CARDOSO - desclassificou o fornecedor - MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA -

ME, no lote (1) - Açúcar, Adoçante, Café e Leite. O motivo da desclassificação foi:

Considerando que não houve presentes na sala de disputa, e nem disputa de lances, e que

o valor da proposta da empresa arrematante é maior do que a estimativa de preços feita por

este Instituto, e como consta no campo de mensagens que a arrematante não tem interesse

em reduzir o valor. Desclassifico a empresa Monteiro Comercio e Serviços.

 

    No dia 14/04/2016, às 11:24:42 horas, o Pregoeiro da licitação - CAROLINE ASSUNCAO

CARDOSO - desclassificou o fornecedor - MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA -

ME, no lote (4) - Aquisição de gás. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

empresa Monteiro Comercio e serviços LTDA-ME, por não ter enviado o documento de

habilitação no prazo determinado por esta pregoeira.

 

    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.
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CAROLINE ASSUNCAO CARDOSO

Pregoeiro da disputa

 

KATIANE DO NASCIMENTO OBATA PRADO

Autoridade Competente

 

SERGIO MOTA DE MORAIS

Membro Equipe Apoio

 

JANINI FRANCA TIBES

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
15.749.688/0001-84 I MEISSEN - ME

10.547.978/0001-21 MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

05.555.440/0001-29 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
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