
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE AMARGOSA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

- (BA)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ MUNICIPIO DE AMARGOSA / Nº Processo: 081/2018)

 

     às 10:03:48 horas do dia 01/11/2018 no endereço PRACA LOURIVAL MONTE, SN,

bairro CENTRO, da cidade de AMARGOSA - BA, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

CARLA SOUZA OLIVEIRA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

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

081/2018 - 2018/PE028/SRP que tem por objeto A presente licitação tem como objeto o

registro de preços para seleção das melhores propostas de preço, visando à aquisição de

plantas ornamentais, mudas de plantas e flores e materiais de floração destinados à

ornamentação e paisagismo de praças, jardins, canteiros e prédios públicos do município de

Aamargosa, conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - PLANTAS ORNAMENTAIS

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - PLANTAS ORNAMENTAIS

 

    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

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 09:02:30:385 VIVEIRO CAMPO LINDO COMERCIO DE PLANTAS LTDA  R$ 490.820,00

01/11/2018 08:43:34:086 AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA - EPP  R$ 249.900,00

01/11/2018 08:40:09:861 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 18.000.000,00

01/11/2018 08:44:22:991 VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZEBIA LTDA - EPP  R$ 829.000,00

31/10/2018 17:58:41:212 MISA - COMERCIO DE PLANTAS NATURAIS LTDA  R$ 270.799,00

Data-Hora Fornecedor Lance

01/11/2018 10:41:36:481 MISA - COMERCIO DE PLANTAS NATURAIS LTDA  R$ 237.500,00

01/11/2018 10:41:13:108 VIVEIRO CAMPO LINDO COMERCIO DE PLANTAS LTDA  R$ 239.999,00
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o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 01/11/2018, às 10:45:59 horas, no lote (1) - PLANTAS ORNAMENTAIS -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/11/2018, às 15:35:40 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/11/2018, às 15:35:39 horas, no lote (1) - PLANTAS ORNAMENTAIS -  a

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

A EMPRESA APRESENTOU PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE

HABILITAÇÃO CONFORME EDITAL. No dia 13/11/2018, às 18:03:39 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/11/2018, às 18:03:39 horas, no lote (1) - PLANTAS ORNAMENTAIS -  a

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

empresa cumpriu com os requisitos do edital, e não houve intenção de recurso.

 

    No dia 13/11/2018, às 18:03:39 horas, no lote (1) - PLANTAS ORNAMENTAIS -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MISA -

COMERCIO DE PLANTAS NATURAIS LTDA com o valor R$ 200.000,00.

 

    às10:06:41 do dia 16/10/2018 as seguintes datas foram alteradas por JOANILDO

BORGES DE JESUS: abertura de propostas (de 16/10/2018-08:00:00 para 01/11/2018-

08:00:00); inicio da disputa (de 16/10/2018-10:00:00 para 01/11/2018-10:00:00)

 

    No dia 01/11/2018, às 08:40:09 horas, o Pregoeiro da licitação - CARLA SOUZA

OLIVEIRA -  desclassi f icou a proposta do fornecedor -  FB COMERCIO E

EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, no lote (1) - PLANTAS ORNAMENTAIS. O motivo da

desclassificação foi: DESCUMPRIMENTO DOS ITENS:

42.O licitante deverá encaminhar a proposta, por meio do sistema eletrônico até a data e

hora marcadas para abertura da sessão, quando então, encerrar-se-á automaticamente a

fase de recebimento de propostas.

 

42.1.O licitante deverá, no sistema eletrônico, apresentar a proposta de preços descrevendo

o produto ofertado, indicando a marca, modelo, bem como o valor total de cada item e lote,

sob pena de desclassificação de sua proposta.

 

    No dia 01/11/2018, às 08:43:34 horas, o Pregoeiro da licitação - CARLA SOUZA

OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - AGROMINAS COMERCIO DE

PLANTAS LTDA - EPP, no lote (1) - PLANTAS ORNAMENTAIS. O motivo da

desclassificação foi: DESCUMPRIMENTO DOS ITENS:
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42.O licitante deverá encaminhar a proposta, por meio do sistema eletrônico até a data e

hora marcadas para abertura da sessão, quando então, encerrar-se-á automaticamente a

fase de recebimento de propostas.

 

42.1.O licitante deverá, no sistema eletrônico, apresentar a proposta de preços descrevendo

o produto ofertado, indicando a marca, modelo, bem como o valor total de cada item e lote,

sob pena de desclassificação de sua proposta.

 

    No dia 01/11/2018, às 08:44:22 horas, o Pregoeiro da licitação - CARLA SOUZA

OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - VIVEIRO ECOLOGICO DONA

EUZEBIA LTDA - EPP, no lote (1) - PLANTAS ORNAMENTAIS. O motivo da

desclassificação foi: DESCUMPRIMENTO DOS ITENS:

42.O licitante deverá encaminhar a proposta, por meio do sistema eletrônico até a data e

hora marcadas para abertura da sessão, quando então, encerrar-se-á automaticamente a

fase de recebimento de propostas.

 

42.1.O licitante deverá, no sistema eletrônico, apresentar a proposta de preços descrevendo

o produto ofertado, indicando a marca, modelo, bem como o valor total de cada item e lote,

sob pena de desclassificação de sua proposta.

 

    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.

 

CARLA SOUZA OLIVEIRA

Pregoeiro da disputa

 

JOANILDO BORGES DE JESUS

Autoridade Competente

 

LUIS HENRIQUE ANDRADE PAULA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
05.538.322/0001-02 AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA - EPP

12.931.652/0001-29 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

28.476.661/0001-07 MISA - COMERCIO DE PLANTAS NATURAIS LTDA

02.753.224/0001-08 VIVEIRO CAMPO LINDO COMERCIO DE PLANTAS LTDA

09.455.192/0001-03 VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZEBIA LTDA - EPP
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