
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA -

ASSEMBLEIA - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2015/ ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA / Nº

Processo: 00007808/2015-24)

 

     Às 10:38:57 horas do dia 21/07/2015 no endereço RUA MAJOR AMARANTE-S N, bairro

ARIGOLANDIA, da cidade de PORTO VELHO - RO, reuniram-se o Pregoeiro da disputa

Sr(a). EVERTON JOSE SANTOS FH, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato

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

00007808/2015-24 - 2015/PE007_2015 que tem por objeto Aquisição de peças para

aparelhos de ar condicionado e centrais de ar, a pedido da Divisão de Almoxarifado e

Patrimônio, para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de

Rondônia - ALE.

 

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Aquisição de peças para aparelhos de ar condicionado e centrais de ar, a pedido

da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio, para atender as necessidades da Assembleia

Legislativa do Estado de Rondônia - ALE

 

    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 21/07/2015, às 11:16:49 horas, no lote (1) - Aquisição de peças para aparelhos de

ar condicionado e centrais de ar, a pedido da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio, para

atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia - ALE -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/07/2015, às 12:00:07 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

Data-Hora Fornecedor Lance

21/07/2015 11:06:49:762 GTA - COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME  R$ 27.000,00

21/07/2015 11:02:03:949 MEGGACARTEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
ME  R$ 27.800,00
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    No dia 21/07/2015, às 12:00:07 horas, no lote (1) - Aquisição de peças para aparelhos de

ar condicionado e centrais de ar, a pedido da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio, para

atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia - ALE -  a

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

coordenador - EVERTON JOSE SANTOS FH - desclassificou o fornecedor: GTA -

COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME. No dia 21/07/2015, às 12:17:20 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (1) - Aquisição de peças para aparelhos de ar condicionado e centrais de ar, a

pedido da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio, para atender as necessidades da

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia - ALE - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

    No dia 21/07/2015, às 12:00:07 horas, o Pregoeiro da licitação - EVERTON JOSE

SANTOS FH - desclassificou o fornecedor - GTA - COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO

LTDA - ME, no lote (1) - Aquisição de peças para aparelhos de ar condicionado e centrais de

ar, a pedido da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio, para atender as necessidades da

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia - ALE. O motivo da desclassificação foi: Fica

DESCLASSIFICADA a empresa GTA - COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA  ME,

por estar com valor de sua proposta acima daquele estimado pela ALE/RO e, ainda, por não

reduzir este valor nesta fase de negociação.

 

    No dia 21/07/2015, às 12:17:20 horas, o Pregoeiro da licitação - EVERTON JOSE

SANTOS FH - desclassif icou o fornecedor - MEGGACARTEC COMERCIO E

DISTRIBUIDORA LTDA ME, no lote (1) - Aquisição de peças para aparelhos de ar

condicionado e centrais de ar, a pedido da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio, para

atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia - ALE. O motivo

da desclassificação foi: Fica DESCLASSIFICADA a empresa MEGGACARTEC COMERCIO

E DISTRIBUIDORA LTDA ME por estar com valor de sua proposta acima daquele estimado

pela ALE/RO e, ainda, por não reduzir este valor nesta fase de negociação.

 

    No dia 03/08/2015, às 11:55:49 horas, a autoridade competente da licitação - ARILDO

LOPES DA SILVA - alterou a situação da licitação para fracassada. O motivo da alteração

foi o seguinte: As empresas participantes não atenderam as exigências do Edital, os preços

ofertados estão acima daqueles praticados no mercado.

 

    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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EVERTON JOSE SANTOS FH

Pregoeiro da disputa

 

ARILDO LOPES DA SILVA

Autoridade Competente

 

Proponentes:
05.560.438/0001-48 GTA - COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME

63.785.398/0001-39 MEGGACARTEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME
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