
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE AMARGOSA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

- (BA)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ MUNICIPIO DE AMARGOSA / Nº Processo: 094/2018)

 

     às 10:05:21 horas do dia 31/10/2018 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:

094/2018 - 2018/PE031/SRP que tem por objeto A presente licitação tem como objeto o

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

materiais descartáveis, confecção, utensílios domésticos e equipamentos para diversas

secretarias e órgãos da cidade de Amargosa/Bahia, mediante Sistema de Registro de

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

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - UTENSÍLIOS

Lote (2) - LIXEIRAS

Data-Hora Fornecedor Proposta

31/10/2018 08:40:54:988 MULTISUPRIMENTOS SUPRIM EQUIP ESCRIT
INFORMATIC EI  R$ 100.000,00

30/10/2018 20:54:43:652 PMK COMERCIO & SERVICOS LTDA  R$ 496.735,00

30/10/2018 22:00:33:535 ALEA COMERCIAL LTDA EPP  R$ 288.465,50

31/10/2018 08:41:17:301 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 350.000,00

31/10/2018 08:42:22:546 CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI  R$ 1.000.000,00

30/10/2018 11:37:25:391 LUCK COMERCIO DE PAPELARIA E CONFECCOES -
EIRELI -  R$ 267.887,00

26/10/2018 15:14:51:660 WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME  R$ 197.953,50

30/10/2018 11:26:40:668 J S ROSA E CIA LTDA  R$ 280.475,00

30/10/2018 16:37:16:245 LUANA TASSIA SANTOS DA SILVA ME  R$ 283.635,00

31/10/2018 08:42:14:040 POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 459.918,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

31/10/2018 08:55:24:460 MULTISUPRIMENTOS SUPRIM EQUIP ESCRIT
INFORMATIC EI  R$ 100.000,00

30/10/2018 22:00:33:535 ALEA COMERCIAL LTDA EPP  R$ 269.255,20

31/10/2018 08:54:23:455 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 150.000,00

31/10/2018 08:53:49:081 CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI  R$ 1.000.000,00

26/10/2018 15:14:51:660 WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME  R$ 139.384,50

30/10/2018 11:26:40:668 J S ROSA E CIA LTDA  R$ 143.065,00
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Lote (3) - EQUIPAMENTOS

Lote (4) - MATERIAIS DIVERSOS

Lote (5) - CAMA E BANHO

Lote (6) - TATAMES

30/10/2018 16:37:16:245 LUANA TASSIA SANTOS DA SILVA ME  R$ 175.866,00

31/10/2018 08:53:59:807 POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 375.544,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

31/10/2018 09:01:26:946 MULTISUPRIMENTOS SUPRIM EQUIP ESCRIT
INFORMATIC EI  R$ 100.000,00

30/10/2018 17:56:15:825 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 180.900,00

31/10/2018 09:02:18:702 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 520.000,00

31/10/2018 08:57:10:923 CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI  R$ 1.000.000,00

26/10/2018 15:14:51:660 WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME  R$ 212.617,50

30/10/2018 17:57:44:533 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 180.900,00

31/10/2018 09:04:41:249 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI  R$ 60.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

31/10/2018 09:15:13:310 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 350.000,00

31/10/2018 09:15:02:312 CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI  R$ 1.000.000,00

26/10/2018 15:14:51:660 WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME  R$
254.670.002.213,55

30/10/2018 11:26:40:668 J S ROSA E CIA LTDA  R$ 202.740,00

30/10/2018 16:37:16:245 LUANA TASSIA SANTOS DA SILVA ME  R$ 231.025,00

31/10/2018 09:15:33:458 POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 456.200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

31/10/2018 07:43:09:854 FS FERREIRA SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 180.920,00

31/10/2018 09:31:07:316 PROROUPAS CONFECCOES LTDA  R$ 286.100,00

30/10/2018 22:00:33:535 ALEA COMERCIAL LTDA EPP  R$ 275.700,00

31/10/2018 09:32:18:798 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 650.000,00

31/10/2018 09:32:43:754 CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI  R$ 1.000.000,00

30/10/2018 11:37:25:391 LUCK COMERCIO DE PAPELARIA E CONFECCOES -
EIRELI -  R$ 281.600,00

26/10/2018 15:14:51:660 WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME  R$ 221.355,00

30/10/2018 11:26:40:668 J S ROSA E CIA LTDA  R$ 157.350,00

30/10/2018 16:37:16:245 LUANA TASSIA SANTOS DA SILVA ME  R$ 253.800,00

31/10/2018 09:32:07:132 POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 417.070,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/10/2018 17:41:56:858 PMK COMERCIO & SERVICOS LTDA  R$ 581.500,00

31/10/2018 09:48:24:191 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 1.052.000,00

31/10/2018 07:07:42:331 GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME  R$ 796.500,00

30/10/2018 23:27:48:261 TRINCA ESPORTES LTDA EPP  R$ 720.000,00

31/10/2018 09:34:12:404 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 90.000,00
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    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - UTENSÍLIOS

Lote (2) - LIXEIRAS

Lote (3) - EQUIPAMENTOS

Lote (4) - MATERIAIS DIVERSOS

Lote (5) - CAMA E BANHO

31/10/2018 09:35:45:728 HELVECIO & TEIXEIRA LTDA - ME  R$ 208.966,50

31/10/2018 09:35:21:434 CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI  R$ 1.000.000,00

26/10/2018 15:15:29:746 WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME  R$ 274.300,00

31/10/2018 09:48:35:613 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 1.315.000,00

31/10/2018 09:34:52:673 POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 746.040,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2018 10:34:15:299 J S ROSA E CIA LTDA  R$ 111.000,00

31/10/2018 10:33:55:890 LUCK COMERCIO DE PAPELARIA E CONFECCOES -
EIRELI -  R$ 111.490,00

31/10/2018 10:22:57:814 ALEA COMERCIAL LTDA EPP  R$ 144.300,00

31/10/2018 10:22:10:088 WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME  R$ 148.000,00

31/10/2018 10:21:49:140 PMK COMERCIO & SERVICOS LTDA  R$ 273.998,00

31/10/2018 10:21:24:787 LUANA TASSIA SANTOS DA SILVA ME  R$ 274.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2018 10:48:16:392 LUANA TASSIA SANTOS DA SILVA ME  R$ 134.000,00

31/10/2018 10:48:39:331 WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME  R$ 134.300,00

31/10/2018 10:48:00:132 ALEA COMERCIAL LTDA EPP  R$ 134.628,00

30/10/2018 11:26:40:668 J S ROSA E CIA LTDA  R$ 143.065,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2018 10:48:54:162 WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME  R$ 180.889,99

30/10/2018 17:56:15:825 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 180.900,00

30/10/2018 17:57:44:533 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 180.900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2018 11:19:48:531 J S ROSA E CIA LTDA  R$ 199.000,00

31/10/2018 11:19:20:021 WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME  R$ 200.000,00

31/10/2018 11:12:05:310 LUANA TASSIA SANTOS DA SILVA ME  R$ 201.700,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/10/2018 11:28:46:591 J S ROSA E CIA LTDA  R$ 140.000,00

31/10/2018 11:28:25:180 ALEA COMERCIAL LTDA EPP  R$ 142.000,00

31/10/2018 11:21:56:515 FS FERREIRA SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 154.900,00
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Lote (6) - TATAMES

 

    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 31/10/2018, às 10:37:11 horas, no lote (1) - UTENSÍLIOS -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 13/11/2018, às 12:06:35 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/11/2018, às 12:06:35 horas, no lote (1) - UTENSÍLIOS -  a situação do lote foi

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

SOUZA OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: J S ROSA E CIA LTDA. No dia 20/11/2018,

às 11:23:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/11/2018, às 11:23:22 horas, no lote (1) - UTENSÍLIOS -  a situação do lote foi

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

SOBRE OS VALORES DE ALGUNS PRODUTOS OFERTADOS A EMPRESA

ARGUMENTOU QUE CUMPRIRÁ COM A ENTREGA DOS ITENS INDEPENDENTE DO

PREÇO OFERTADO, DESTA FORMA, CONSIDERA-SE QUE  A MESMA APRESENTOU

PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO CONFORME EDITAL. No

dia 29/11/2018, às 09:37:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2018, às 09:37:24 horas, no lote (1) - UTENSÍLIOS -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa cumpriu com os

requisitos do edital.

 

    No dia 29/11/2018, às 09:37:24 horas, no lote (1) - UTENSÍLIOS -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LUCK COMERCIO DE

26/10/2018 15:14:51:660 WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME  R$ 221.355,00

30/10/2018 16:37:16:245 LUANA TASSIA SANTOS DA SILVA ME  R$ 253.800,00

30/10/2018 11:37:25:391 LUCK COMERCIO DE PAPELARIA E CONFECCOES -
EIRELI -  R$ 281.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/10/2018 15:15:29:746 WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME  R$ 274.300,00

31/10/2018 11:38:47:565 GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME  R$ 580.000,00

31/10/2018 11:31:30:195 TRINCA ESPORTES LTDA EPP  R$ 581.300,00

30/10/2018 17:41:56:858 PMK COMERCIO & SERVICOS LTDA  R$ 581.500,00
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PAPELARIA E CONFECCOES - EIRELI - com o valor R$ 111.490,00.

 

    No dia 31/10/2018, às 11:09:33 horas, no lote (2) - LIXEIRAS -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 08/11/2018, às 12:42:08 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/11/2018, às 12:42:08 horas, no lote (2) - LIXEIRAS -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA DE

PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO CONFORME EDITAL. No dia 27/11/2018,

às 09:21:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2018, às 09:21:19 horas, no lote (2) - LIXEIRAS -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa cumpriu com

todos os requisitos do edital.

 

    No dia 27/11/2018, às 09:21:19 horas, no lote (2) - LIXEIRAS -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LUANA TASSIA SANTOS DA

SILVA ME com o valor R$ 134.000,00.

 

    No dia 31/10/2018, às 11:00:21 horas, no lote (3) - EQUIPAMENTOS -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 13/11/2018, às 11:55:19 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/11/2018, às 11:55:19 horas, no lote (3) - EQUIPAMENTOS -  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 27/11/2018, às 09:24:20 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2018, às 09:24:20 horas, no lote (3) - EQUIPAMENTOS -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa cumpriu com

todos os requisitos do edital.

 

    No dia 27/11/2018, às 09:24:20 horas, no lote (3) - EQUIPAMENTOS -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa WB COMERCIO

VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME com o valor R$ 180.599,99.

 

    No dia 31/10/2018, às 11:47:35 horas, no lote (4) - MATERIAIS DIVERSOS -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/11/2018, às 11:57:17 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 13/11/2018, às 11:57:17 horas, no lote (4) - MATERIAIS DIVERSOS -  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 27/11/2018, às 09:27:08 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2018, às 09:27:08 horas, no lote (4) - MATERIAIS DIVERSOS -  a situação

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

cumpriu com todos os requisitos do edital.

 

    No dia 27/11/2018, às 09:27:08 horas, no lote (4) - MATERIAIS DIVERSOS -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J S ROSA E CIA

LTDA com o valor R$ 199.000,00.

 

    No dia 31/10/2018, às 11:31:50 horas, no lote (5) - CAMA E BANHO -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 13/11/2018, às 12:01:26 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/11/2018, às 12:01:26 horas, no lote (5) - CAMA E BANHO -  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 27/11/2018, às 09:56:45 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/11/2018, às 09:56:45 horas, no lote (5) - CAMA E BANHO -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa cumpriu com

todos os requisitos do edital.

 

    No dia 27/11/2018, às 09:56:45 horas, no lote (5) - CAMA E BANHO -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J S ROSA E CIA LTDA

com o valor R$ 140.000,00.

 

    No dia 31/10/2018, às 11:50:53 horas, no lote (6) - TATAMES -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 12/11/2018, às 18:46:18 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/11/2018, às 18:46:18 horas, no lote (6) - TATAMES -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO CONFORME EDITAL. No dia 27/11/2018, às 09:30:00
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horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2018, às 09:30:00 horas, no lote (6) - TATAMES -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa cumpriu com

todos os requisitos do edital.

 

    No dia 27/11/2018, às 09:30:00 horas, no lote (6) - TATAMES -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa WB COMERCIO VAREJISTA E

ATACADISTA LTDA - ME com o valor R$ 274.300,00.

 

    No dia 31/10/2018, às 08:40:54 horas, o Pregoeiro da licitação - CARLA SOUZA

OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - MULTISUPRIMENTOS SUPRIM

EQUIP ESCRIT INFORMATIC EI, no lote (1) - UTENSÍLIOS. O motivo da desclassificação

foi: DESCUMPRIMENTO DO EDITAL ITENS:

43.O licitante deverá encaminhar a proposta ANEXA, 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.

43.1.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 31/10/2018, às 08:41:17 horas, o Pregoeiro da licitação - CARLA SOUZA

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

EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, no lote (1) - UTENSÍLIOS. O motivo da desclassificação

foi: DESCUMPRIMENTO DO EDITAL ITENS:

43.O licitante deverá encaminhar a proposta ANEXA, 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.

43.1.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 31/10/2018, às 08:42:14 horas, o Pregoeiro da licitação - CARLA SOUZA

OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA,

no lote (1) - UTENSÍLIOS. O motivo da desclassificação foi: DESCUMPRIMENTO DO

EDITAL ITENS:

43.O licitante deverá encaminhar a proposta ANEXA, 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.

43.1.O licitante deverá, no sistema eletrônico, apresentar a proposta de preços descrevendo
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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 31/10/2018, às 08:42:22 horas, o Pregoeiro da licitação - CARLA SOUZA

OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI,

no lote (1) - UTENSÍLIOS. O motivo da desclassificação foi: DESCUMPRIMENTO DO

EDITAL ITENS:

43.O licitante deverá encaminhar a proposta ANEXA, 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.

43.1.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 31/10/2018, às 08:53:49 horas, o Pregoeiro da licitação - CARLA SOUZA

OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI,

no lote (2) - LIXEIRAS. O motivo da desclassificação foi: DESCUMPRIMENTO DO EDITAL

ITENS:

43.O licitante deverá encaminhar a proposta ANEXA, 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.

43.1.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 31/10/2018, às 08:53:59 horas, o Pregoeiro da licitação - CARLA SOUZA

OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA,

no lote (2) - LIXEIRAS. O motivo da desclassificação foi: DESCUMPRIMENTO DO EDITAL

ITENS:

43.O licitante deverá encaminhar a proposta ANEXA, 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.

43.1.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 31/10/2018, às 08:54:23 horas, o Pregoeiro da licitação - CARLA SOUZA

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

EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, no lote (2) - LIXEIRAS. O motivo da desclassificação foi:

DESCUMPRIMENTO DO EDITAL ITENS:
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43.O licitante deverá encaminhar a proposta ANEXA, 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.

43.1.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 31/10/2018, às 08:55:24 horas, o Pregoeiro da licitação - CARLA SOUZA

OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - MULTISUPRIMENTOS SUPRIM

EQUIP ESCRIT INFORMATIC EI, no lote (2) - LIXEIRAS. O motivo da desclassificação foi:

DESCUMPRIMENTO DO EDITAL ITENS:

43.O licitante deverá encaminhar a proposta ANEXA, 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.

43.1.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 31/10/2018, às 08:57:10 horas, o Pregoeiro da licitação - CARLA SOUZA

OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI,

no lote (3) - EQUIPAMENTOS. O motivo da desclassificação foi: DESCUMPRIMENTO DO

EDITAL ITENS:

43.O licitante deverá encaminhar a proposta ANEXA, 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.

43.1.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 31/10/2018, às 09:01:26 horas, o Pregoeiro da licitação - CARLA SOUZA

OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - MULTISUPRIMENTOS SUPRIM

EQUIP ESCRIT INFORMATIC EI, no lote (3) - EQUIPAMENTOS. O motivo da

desclassificação foi: DESCUMPRIMENTO DO EDITAL ITENS:

43.O licitante deverá encaminhar a proposta ANEXA, 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.

43.1.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.
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    No dia 31/10/2018, às 09:02:18 horas, o Pregoeiro da licitação - CARLA SOUZA

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

EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, no lote (3) - EQUIPAMENTOS. O motivo da

desclassificação foi: DESCUMPRIMENTO DO EDITAL ITENS:

43.O licitante deverá encaminhar a proposta ANEXA, 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.

43.1.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 31/10/2018, às 09:04:41 horas, o Pregoeiro da licitação - CARLA SOUZA

OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - SENTINELA DO VALE COMERCIAL

EIRELI,  no lote (3) -  EQUIPAMENTOS. O motivo da desclassi f icação foi :

DESCUMPRIMENTO DO EDITAL ITENS:

43.O licitante deverá encaminhar a proposta ANEXA, 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.

43.1.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 31/10/2018, às 09:15:02 horas, o Pregoeiro da licitação - CARLA SOUZA

OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI,

no lote (4) - MATERIAIS DIVERSOS. O motivo da desclassificação foi: DESCUMPRIMENTO

DO EDITAL ITENS:

43.O licitante deverá encaminhar a proposta ANEXA, 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.

43.1.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 31/10/2018, às 09:15:13 horas, o Pregoeiro da licitação - CARLA SOUZA

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

EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, no lote (4) - MATERIAIS DIVERSOS. O motivo da

desclassificação foi: DESCUMPRIMENTO DO EDITAL ITENS:

43.O licitante deverá encaminhar a proposta ANEXA, 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.
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43.1.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 31/10/2018, às 09:15:33 horas, o Pregoeiro da licitação - CARLA SOUZA

OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA,

no lote (4) - MATERIAIS DIVERSOS. O motivo da desclassificação foi: DESCUMPRIMENTO

DO EDITAL ITENS:

43.O licitante deverá encaminhar a proposta ANEXA, 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.

43.1.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 31/10/2018, às 09:31:07 horas, o Pregoeiro da licitação - CARLA SOUZA

OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - PROROUPAS CONFECCOES LTDA,

no lote (5) - CAMA E BANHO. O motivo da desclassificação foi: DESCUMPRIMENTO DO

EDITAL ITEM:

47. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa a desclassificação da

proposta.

 

    No dia 31/10/2018, às 09:32:07 horas, o Pregoeiro da licitação - CARLA SOUZA

OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA,

no lote (5) - CAMA E BANHO. O motivo da desclassificação foi: DESCUMPRIMENTO DO

EDITAL ITENS:

43.O licitante deverá encaminhar a proposta ANEXA, 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.

43.1.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 31/10/2018, às 09:32:18 horas, o Pregoeiro da licitação - CARLA SOUZA

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

EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, no lote (5) - CAMA E BANHO. O motivo da

desclassificação foi: DESCUMPRIMENTO DO EDITAL ITENS:

43.O licitante deverá encaminhar a proposta ANEXA, 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.
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43.1.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 31/10/2018, às 09:32:43 horas, o Pregoeiro da licitação - CARLA SOUZA

OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI,

no lote (5) - CAMA E BANHO. O motivo da desclassificação foi: DESCUMPRIMENTO DO

EDITAL ITENS:

43.O licitante deverá encaminhar a proposta ANEXA, 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.

43.1.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 31/10/2018, às 09:34:12 horas, o Pregoeiro da licitação - CARLA SOUZA

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

EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, no lote (6) - TATAMES. O motivo da desclassificação foi:

DESCUMPRIMENTO DO EDITAL ITENS:

43.O licitante deverá encaminhar a proposta ANEXA, 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.

43.1.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 31/10/2018, às 09:34:52 horas, o Pregoeiro da licitação - CARLA SOUZA

OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA,

no lote (6) - TATAMES. O motivo da desclassificação foi: DESCUMPRIMENTO DO EDITAL

ITENS:

43.O licitante deverá encaminhar a proposta ANEXA, 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.

43.1.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 31/10/2018, às 09:35:21 horas, o Pregoeiro da licitação - CARLA SOUZA

OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI,

no lote (6) - TATAMES. O motivo da desclassificação foi: DESCUMPRIMENTO DO EDITAL
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ITENS:

43.O licitante deverá encaminhar a proposta ANEXA, 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.

43.1.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 31/10/2018, às 09:35:45 horas, o Pregoeiro da licitação - CARLA SOUZA

OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - HELVECIO & TEIXEIRA LTDA - ME,

no lote (6) - TATAMES. O motivo da desclassificação foi: DESCUMPRIMENTO DO EDITAL

ITENS:

43.O licitante deverá encaminhar a proposta ANEXA, 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.

43.1.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 31/10/2018, às 09:48:24 horas, o Pregoeiro da licitação - CARLA SOUZA

OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA,

no lote (6) - TATAMES. O motivo da desclassificação foi: A PROPOSTA NÃO SE REFERE

AO LOTE EM QUESTÃO.

 

    No dia 31/10/2018, às 09:48:35 horas, o Pregoeiro da licitação - CARLA SOUZA

OLIVEIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - MICRO SERVICE ELETRONICOS

EIRELI, no lote (6) - TATAMES. O motivo da desclassificação foi: A PROPOSTA NÃO SE

REFERE AO LOTE EM QUESTÃO.

 

    No dia 13/11/2018, às 12:06:34 horas, o Pregoeiro da licitação - CARLA SOUZA

OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - J S ROSA E CIA LTDA, no lote (1) - UTENSÍLIOS.

O motivo da desclassif icação foi: A EMPRESA ARREMATANTE SOLICITOU

DESCLASSIFICAÇÃO DO LOTE EM QUESTÃO, POR ERRO DE CALCULO DE ALGUNS

ITENS IMPACTANDO O VALOR FINAL OFERTADO, FICANDO O  FORNECIMENTO

INVIÁVEL.

 

    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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CARLA SOUZA OLIVEIRA

Pregoeiro da disputa

 

JOANILDO BORGES DE JESUS

Autoridade Competente

 

LUIS HENRIQUE ANDRADE PAULA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
12.011.917/0001-70 ALEA COMERCIAL LTDA EPP

10.434.879/0001-33 CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI

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

02.284.658/0001-06 FS FERREIRA SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME

03.230.915/0001-81 GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME

13.912.214/0001-86 HELVECIO & TEIXEIRA LTDA - ME

16.347.270/0001-03 J S ROSA E CIA LTDA

08.874.112/0001-83 LUANA TASSIA SANTOS DA SILVA ME

19.112.177/0001-08 LUCK COMERCIO DE PAPELARIA E CONFECCOES - EIRELI -

02.405.020/0001-78 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

39.119.656/0001-63 MULTISUPRIMENTOS SUPRIM EQUIP ESCRIT INFORMATIC EI

05.555.832/0001-98 PMK COMERCIO & SERVICOS LTDA

29.687.668/0001-30 POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA

00.556.225/0001-29 PROROUPAS CONFECCOES LTDA

29.843.035/0001-74 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI

03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

02.902.969/0001-83 TRINCA ESPORTES LTDA EPP

14.990.524/0001-81 WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME
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