
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: 1806/2015)

 

     Às 10:03:42 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).

JANAINA DA COSTA FRANCA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

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

1806/2015 - 2016/02 que tem por objeto Aquisição de Material de Expediente, para atender

às necessidades e demandas do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do

Município de Porto Velho, uma vez que os mesmos são indispensáveis ao regular

funcionamento administrativo e institucional deste órgão, destinado EXCLUSIVAMENTE à

participação de MICROEMPRESA-ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Aquisição de Material de Expediente (apontador, borracha, caneta, lápis, marca

texto, grafite, ponta para grafite).

Lote (2) - Aquisição de Material de Expediente (Almofada para carimbo, liga elástica, fita

para máquina de calcular, molha dedo, papel carbono).

Lote (3) - Aquisição de Material de Expediente (Cartolina, envelope, papel).

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2016 08:33:02:798 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP  R$ 1.300,00

11/04/2016 17:05:52:870 MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 1.199,50

11/04/2016 17:20:09:785 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA  R$ 1.284,84

11/04/2016 16:29:38:016 DELTA COMERCIO IMP. EXP. DE EQUIPAMENTOS LTDA
- EP  R$ 2.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2016 08:33:02:798 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP  R$ 971,60

11/04/2016 17:05:52:870 MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 912,00

11/04/2016 17:20:09:785 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA  R$ 971,60

11/04/2016 16:29:38:016 DELTA COMERCIO IMP. EXP. DE EQUIPAMENTOS LTDA
- EP  R$ 1.400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2016 08:33:02:798 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP  R$ 12.137,96

11/04/2016 17:05:52:870 MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 11.450,00
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Lote (4) - Aquisição de Material de Expediente (Caixa de polionda para arquivo, pasta AZ,

pasta classificadora, pasta suspensa)

Lote (5) - Aquisição de Material de Expediente ( Clipes, colchete)

Lote (6) - Aquisição de Material de Expediente (extrator, perfurador, grampeador, grampo,

tesoura).

Lote (7) - Aquisição de Material de Expediente ( Etiqueta colante, porta clipes, bandeja,

prancheta).

Lote (8) - Material de Expediente (Livro de ata capa dura, índice telefônico).

11/04/2016 17:20:09:785 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA  R$ 12.737,20

11/04/2016 16:29:38:016 DELTA COMERCIO IMP. EXP. DE EQUIPAMENTOS LTDA
- EP  R$ 20.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2016 08:33:02:798 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP  R$ 4.463,00

11/04/2016 17:05:52:870 MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 4.120,00

11/04/2016 17:20:09:785 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA  R$ 4.463,24

11/04/2016 16:29:38:016 DELTA COMERCIO IMP. EXP. DE EQUIPAMENTOS LTDA
- EP  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2016 08:33:02:798 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP  R$ 402,00

11/04/2016 17:05:52:870 MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 388,00

11/04/2016 17:20:09:785 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA  R$ 402,90

11/04/2016 16:29:38:016 DELTA COMERCIO IMP. EXP. DE EQUIPAMENTOS LTDA
- EP  R$ 800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2016 08:36:50:089 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP  R$ 1.671,00

11/04/2016 17:08:51:545 MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 1.545,00

11/04/2016 17:21:43:675 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA  R$ 1.671,86

11/04/2016 16:33:52:614 DELTA COMERCIO IMP. EXP. DE EQUIPAMENTOS LTDA
- EP  R$ 2.200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2016 08:36:50:089 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP  R$ 1.301,00

11/04/2016 17:08:51:545 MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 1.300,00

11/04/2016 16:33:52:614 DELTA COMERCIO IMP. EXP. DE EQUIPAMENTOS LTDA
- EP  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/04/2016 08:36:50:089 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP  R$ 349,00

11/04/2016 17:08:51:545 MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 340,00

11/04/2016 17:21:43:675 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA  R$ 349,59

11/04/2016 16:33:52:614 DELTA COMERCIO IMP. EXP. DE EQUIPAMENTOS LTDA
- EP  R$ 560,00
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    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Aquisição de Material de Expediente (apontador, borracha, caneta, lápis, marca

texto, grafite, ponta para grafite).

Lote (2) - Aquisição de Material de Expediente (Almofada para carimbo, liga elástica, fita

para máquina de calcular, molha dedo, papel carbono).

Lote (3) - Aquisição de Material de Expediente (Cartolina, envelope, papel).

Lote (4) - Aquisição de Material de Expediente (Caixa de polionda para arquivo, pasta AZ,

pasta classificadora, pasta suspensa)

Lote (5) - Aquisição de Material de Expediente ( Clipes, colchete)

Data-Hora Fornecedor Lance

12/04/2016 10:40:08:680 DELTA COMERCIO IMP. EXP. DE EQUIPAMENTOS LTDA
- EP  R$ 1.144,20

12/04/2016 10:40:00:251 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA  R$ 1.144,60

12/04/2016 10:20:31:546 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP  R$ 1.177,00

11/04/2016 17:05:52:870 MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 1.199,50

Data-Hora Fornecedor Lance

12/04/2016 10:57:59:920 DELTA COMERCIO IMP. EXP. DE EQUIPAMENTOS LTDA
- EP  R$ 698,90

12/04/2016 10:57:43:232 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA  R$ 699,00

12/04/2016 10:57:24:303 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP  R$ 700,00

11/04/2016 17:05:52:870 MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 912,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/04/2016 11:17:24:555 MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 8.800,00

12/04/2016 11:18:07:584 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP  R$ 8.857,50

12/04/2016 11:02:42:079 DELTA COMERCIO IMP. EXP. DE EQUIPAMENTOS LTDA
- EP  R$ 11.449,99

11/04/2016 17:20:09:785 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA  R$ 12.737,20

Data-Hora Fornecedor Lance

12/04/2016 11:50:31:957 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP  R$ 2.130,10

12/04/2016 11:47:19:873 DELTA COMERCIO IMP. EXP. DE EQUIPAMENTOS LTDA
- EP  R$ 2.499,99

12/04/2016 11:32:37:368 MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 4.000,00

11/04/2016 17:20:09:785 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA  R$ 4.463,24

Data-Hora Fornecedor Lance

12/04/2016 12:26:24:666 MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 240,00

12/04/2016 12:26:00:555 DELTA COMERCIO IMP. EXP. DE EQUIPAMENTOS LTDA
- EP  R$ 249,90

12/04/2016 12:25:12:901 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP  R$ 260,00

15/04/2016 Página 3 de 11



Lote (6) - Aquisição de Material de Expediente (extrator, perfurador, grampeador, grampo,

tesoura).

Lote (7) - Aquisição de Material de Expediente ( Etiqueta colante, porta clipes, bandeja,

prancheta).

Lote (8) - Material de Expediente (Livro de ata capa dura, índice telefônico).

 

    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 10:41:50 horas, no lote (1) - Aquisição de Material de Expediente

(apontador, borracha, caneta, lápis, marca texto, grafite, ponta para grafite). -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 15/04/2016, às 09:18:17 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 15/04/2016, às 09:18:17 horas, no lote (1) - Aquisição de Material de Expediente

(apontador, borracha, caneta, lápis, marca texto, grafite, ponta para grafite). -  a situação do

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

fundamento no disposto no subitem 8.6 do Edital, conforme análise da habilitação e

11/04/2016 17:20:09:785 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA  R$ 402,90

Data-Hora Fornecedor Lance

12/04/2016 13:00:35:296 MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 1.400,00

12/04/2016 13:02:03:175 DELTA COMERCIO IMP. EXP. DE EQUIPAMENTOS LTDA
- EP  R$ 1.462,00

12/04/2016 13:01:04:522 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP  R$ 1.463,00

11/04/2016 17:21:43:675 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA  R$ 1.671,86

Data-Hora Fornecedor Lance

12/04/2016 13:24:11:119 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP  R$ 1.299,00

11/04/2016 17:08:51:545 MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 1.300,00

11/04/2016 16:33:52:614 DELTA COMERCIO IMP. EXP. DE EQUIPAMENTOS LTDA
- EP  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/04/2016 17:08:51:545 MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 340,00

12/04/2016 08:36:50:089 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP  R$ 349,00

11/04/2016 17:21:43:675 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA  R$ 349,59

11/04/2016 16:33:52:614 DELTA COMERCIO IMP. EXP. DE EQUIPAMENTOS LTDA
- EP  R$ 560,00

15/04/2016 Página 4 de 11



considerando o atendimento às exigências editalícias e o valor ofertado, declaramos a

empresa DELTA COMERCIO IMP. EXP. DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP vencedor do

certame. No dia 15/04/2016, às 14:35:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/04/2016, às 14:35:09 horas, no lote (1) - Aquisição de Material de Expediente

(apontador, borracha, caneta, lápis, marca texto, grafite, ponta para grafite). -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamentação

no disposto no inciso 12 do edital, considerando o cumprimento das exigências e condições

editalícias; considerando a apresentação da proposta consolidada e o valor ofertado;

considerando, ainda, a ausência de intenção de recursos; ADJUDICO o objeto do presente

pleito em favor da empresa licitante declarada vencedora DELTA COMERCIO IMP. EXP. DE

EQUIPAMENTOS LTDA - EPP.

 

    No dia 15/04/2016, às 14:35:09 horas, no lote (1) - Aquisição de Material de Expediente

(apontador, borracha, caneta, lápis, marca texto, grafite, ponta para grafite). -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DELTA COMERCIO

IMP. EXP. DE EQUIPAMENTOS LTDA - EP com o valor R$ 1.144,20.

 

    No dia 12/04/2016, às 11:01:12 horas, no lote (2) - Aquisição de Material de Expediente

(Almofada para carimbo, liga elástica, fita para máquina de calcular, molha dedo, papel

carbono). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 15/04/2016, às 09:31:14

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/04/2016, às 09:31:14 horas, no lote (2) - Aquisição de Material de Expediente

(Almofada para carimbo, liga elástica, fita para máquina de calcular, molha dedo, papel

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

foi o seguinte: Com fundamento no disposto no subitem 8.6 do Edital, conforme análise da

habilitação e considerando o atendimento às exigências editalícias e o valor ofertado,

declaramos a empresa DELTA COMERCIO IMP. EXP. DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

vencedor do certame. No dia 15/04/2016, às 14:35:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

 

    No dia 15/04/2016, às 14:35:55 horas, no lote (2) - Aquisição de Material de Expediente

(Almofada para carimbo, liga elástica, fita para máquina de calcular, molha dedo, papel

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

seguinte: Com fundamentação no disposto no inciso 12 do edital, considerando o

cumprimento das exigências e condições editalícias; considerando a apresentação da

proposta consolidada e o valor ofertado; considerando, ainda, a ausência de intenção de

recursos; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa licitante declarada

vencedora DELTA COMERCIO IMP. EXP. DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP.
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    No dia 15/04/2016, às 14:35:55 horas, no lote (2) - Aquisição de Material de Expediente

(Almofada para carimbo, liga elástica, fita para máquina de calcular, molha dedo, papel

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

empresa DELTA COMERCIO IMP. EXP. DE EQUIPAMENTOS LTDA - EP com o valor R$

698,56.

 

    No dia 12/04/2016, às 11:30:00 horas, no lote (3) - Aquisição de Material de Expediente

(Cartolina, envelope, papel). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

15/04/2016, às 09:32:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/04/2016, às 09:32:03 horas, no lote (3) - Aquisição de Material de Expediente

(Cartolina, envelope, papel). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: lote 03

Com fundamento no disposto no subitem 8.6 do Edital, conforme análise da habilitação e

considerando o atendimento às exigências editalícias e o valor ofertado, declaramos a

empresa MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME vencedor do certame. No dia

15/04/2016, às 14:36:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/04/2016, às 14:36:22 horas, no lote (3) - Aquisição de Material de Expediente

(Cartolina, envelope, papel). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Com fundamentação no disposto no inciso 12 do edital,

considerando o cumprimento das exigências e condições editalícias; considerando a

apresentação da proposta consolidada e o valor ofertado; considerando, ainda, a ausência

de intenção de recursos; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

licitante declarada vencedora MONTEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.

 

    No dia 15/04/2016, às 14:36:22 horas, no lote (3) - Aquisição de Material de Expediente

(Cartolina, envelope, papel). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação à empresa MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com o valor R$

8.800,00.

 

    No dia 12/04/2016, às 12:09:27 horas, no lote (4) - Aquisição de Material de Expediente

(Caixa de polionda para arquivo, pasta AZ, pasta classificadora, pasta suspensa) -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/04/2016, às 09:10:11 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/04/2016, às 09:10:12 horas, no lote (4) - Aquisição de Material de Expediente

(Caixa de polionda para arquivo, pasta AZ, pasta classificadora, pasta suspensa) -  a

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

coordenador - JANAINA DA COSTA FRANCA - desclassificou o fornecedor: ROAD
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COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP. No dia 15/04/2016, às 09:33:15 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/04/2016, às 09:33:15 horas, no lote (4) - Aquisição de Material de Expediente

(Caixa de polionda para arquivo, pasta AZ, pasta classificadora, pasta suspensa) -  a

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

Com fundamento no disposto no subitem 8.6 do Edital, conforme análise da habilitação e

considerando o atendimento às exigências editalícias e o valor ofertado, declaramos a

empresa DELTA COMERCIO IMP. EXP. DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP vencedor do

certame. No dia 15/04/2016, às 14:37:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/04/2016, às 14:37:14 horas, no lote (4) - Aquisição de Material de Expediente

(Caixa de polionda para arquivo, pasta AZ, pasta classificadora, pasta suspensa) -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com

fundamentação no disposto no inciso 12 do edital, considerando o cumprimento das

exigências e condições editalícias; considerando a apresentação da proposta consolidada e

o valor ofertado; considerando, ainda, a ausência de intenção de recursos; ADJUDICO o

objeto do presente pleito em favor da empresa licitante declarada vencedora DELTA

COMERCIO IMP. EXP. DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP.

 

    No dia 15/04/2016, às 14:37:14 horas, no lote (4) - Aquisição de Material de Expediente

(Caixa de polionda para arquivo, pasta AZ, pasta classificadora, pasta suspensa) -  pelo

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

COMERCIO IMP. EXP. DE EQUIPAMENTOS LTDA - EP com o valor R$ 2.499,94.

 

    No dia 12/04/2016, às 12:48:36 horas, no lote (5) - Aquisição de Material de Expediente (

Clipes, colchete) -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 15/04/2016, às

09:34:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/04/2016, às 09:34:53 horas, no lote (5) - Aquisição de Material de Expediente (

Clipes, colchete) -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no subitem 8.6 do Edital, conforme

análise da habilitação e considerando o atendimento às exigências editalícias e o valor

ofertado, declaramos a empresa MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

vencedor do certame. No dia 15/04/2016, às 14:37:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

 

    No dia 15/04/2016, às 14:37:51 horas, no lote (5) - Aquisição de Material de Expediente (

Clipes, colchete) -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Com fundamentação no disposto no inciso 12 do edital, considerando o

cumprimento das exigências e condições editalícias; considerando a apresentação da
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proposta consolidada e o valor ofertado; considerando, ainda, a ausência de intenção de

recursos; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa licitante declarada

vencedora MONTEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.

 

    No dia 15/04/2016, às 14:37:51 horas, no lote (5) - Aquisição de Material de Expediente (

Clipes, colchete) -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à

empresa MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com o valor R$ 240,00.

 

    No dia 12/04/2016, às 13:23:22 horas, no lote (6) - Aquisição de Material de Expediente

(extrator, perfurador, grampeador, grampo, tesoura). -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 15/04/2016, às 10:00:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/04/2016, às 10:00:27 horas, no lote (6) - Aquisição de Material de Expediente

(extrator, perfurador, grampeador, grampo, tesoura). -  a situação do lote foi alterada para:

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

subitem 8.6 do Edital, conforme análise da habilitação e considerando o atendimento às

exigências editalícias e o valor ofertado, declaramos a empresa MONTEIRO COMERCIO E

SERVICOS LTDA - ME vencedor do certame. No dia 15/04/2016, às 14:39:38 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/04/2016, às 14:39:38 horas, no lote (6) - Aquisição de Material de Expediente

(extrator, perfurador, grampeador, grampo, tesoura). -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamentação no disposto no inciso

12 do edital, considerando o cumprimento das exigências e condições editalícias;

considerando a apresentação da proposta consolidada e o valor ofertado; considerando,

ainda, a ausência de intenção de recursos; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor

da empresa licitante declarada vencedora MONTEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -

ME.

 

    No dia 15/04/2016, às 14:39:38 horas, no lote (6) - Aquisição de Material de Expediente

(extrator, perfurador, grampeador, grampo, tesoura). -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS

LTDA - ME com o valor R$ 1.400,00.

 

    No dia 12/04/2016, às 13:53:04 horas, no lote (7) - Aquisição de Material de Expediente (

Etiqueta colante, porta clipes, bandeja, prancheta). -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 14/04/2016, às 09:10:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/04/2016, às 09:10:33 horas, no lote (7) - Aquisição de Material de Expediente (

Etiqueta colante, porta clipes, bandeja, prancheta). -  a situação do lote foi alterada para:
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arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JANAINA DA COSTA

FRANCA - desclassificou o fornecedor: ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP. No

dia 15/04/2016, às 10:03:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/04/2016, às 10:03:17 horas, no lote (7) - Aquisição de Material de Expediente (

Etiqueta colante, porta clipes, bandeja, prancheta). -  a situação do lote foi alterada para:

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

subitem 8.6 do Edital, conforme análise da habilitação e considerando o atendimento às

exigências editalícias e o valor ofertado, declaramos a empresa MONTEIRO COMERCIO E

SERVICOS LTDA - ME vencedor do certame. No dia 15/04/2016, às 14:40:18 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/04/2016, às 14:40:18 horas, no lote (7) - Aquisição de Material de Expediente (

Etiqueta colante, porta clipes, bandeja, prancheta). -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamentação no disposto no inciso

12 do edital, considerando o cumprimento das exigências e condições editalícias;

considerando a apresentação da proposta consolidada e o valor ofertado; considerando,

ainda, a ausência de intenção de recursos; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor

da empresa licitante declarada vencedora MONTEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -

ME.

 

    No dia 15/04/2016, às 14:40:18 horas, no lote (7) - Aquisição de Material de Expediente (

Etiqueta colante, porta clipes, bandeja, prancheta). -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS

LTDA - ME com o valor R$ 1.298,50.

 

    No dia 12/04/2016, às 14:08:47 horas, no lote (8) - Material de Expediente (Livro de ata

capa dura, índice telefônico). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

15/04/2016, às 10:03:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/04/2016, às 10:03:54 horas, no lote (8) - Material de Expediente (Livro de ata

capa dura, índice telefônico). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Com fundamento no disposto no subitem 8.6 do Edital,

conforme análise da habilitação e considerando o atendimento às exigências editalícias e o

valor ofertado, declaramos a empresa MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

vencedor do certame. No dia 15/04/2016, às 14:40:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

 

    No dia 15/04/2016, às 14:40:47 horas, no lote (8) - Material de Expediente (Livro de ata

capa dura, índice telefônico). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Com fundamentação no disposto no inciso 12 do edital,
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considerando o cumprimento das exigências e condições editalícias; considerando a

apresentação da proposta consolidada e o valor ofertado; considerando, ainda, a ausência

de intenção de recursos; ADJUDICO o objeto do presente pleito em favor da empresa

licitante declarada vencedora MONTEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.

 

    No dia 15/04/2016, às 14:40:47 horas, no lote (8) - Material de Expediente (Livro de ata

capa dura, índice telefônico). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação à empresa MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com o valor R$

340,00.

 

    No dia 14/04/2016, às 09:10:11 horas, o Pregoeiro da licitação - JANAINA DA COSTA

FRANCA - desclassificou o fornecedor - ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, no

lote (4) - Aquisição de Material de Expediente (Caixa de polionda para arquivo, pasta AZ,

pasta classificadora, pasta suspensa). O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a

Empresa ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, com fundamento no subitem 6.10 do

Edital, por não ter atendido ao prazo para o envio da proposta e documentação em tempo

hábil (subitem 6.4), para o nosso correio eletrônico (cpl@ipam.ro.gov.br) ou endereço

(informado no edital).

 

    No dia 14/04/2016, às 09:10:33 horas, o Pregoeiro da licitação - JANAINA DA COSTA

FRANCA - desclassificou o fornecedor - ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, no

lote (7) - Aquisição de Material de Expediente ( Etiqueta colante, porta clipes, bandeja,

prancheta). O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a Empresa ROAD COMERCIO E

SERVICOS LTDA EPP, com fundamento no subitem 6.10 do Edital, por não ter atendido ao

prazo para o envio da proposta e documentação em tempo hábil (subitem 6.4), para o nosso

correio eletrônico (cpl@ipam.ro.gov.br) ou endereço (informado no edital).

 

    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.

 

JANAINA DA COSTA FRANCA

Pregoeiro da disputa

 

KATIANE DO NASCIMENTO OBATA PRADO

Autoridade Competente

 

CAROLINE ASSUNCAO CARDOSO

Membro Equipe Apoio
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Proponentes:
05.801.999/0001-91 DELTA COMERCIO IMP. EXP. DE EQUIPAMENTOS LTDA - EP

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

05.555.440/0001-29 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

13.674.709/0001-14 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA
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