
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 11:39:00 horas do dia 24/08/2015 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/PE010_2015 que tem por objeto Aquisição de peças para

aparelhos de ar condicionado e centrais de ar, conforme quantidades e especificações

estipuladas neste termo, a pedido do Departamento de Logística e Divisão de Almoxarifado

e Patrimônio da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia - ALE, conforme descrição

detalhada no Termo de Referência-TR - Anexo I do Edital.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes 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, conforme descrição detalhada no Termo de

Referência-TR - Anexo I do Edital.

    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, conforme descrição detalhada no Termo de

Referência-TR - Anexo I do Edital.

 

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/08/2015 09:25:07:658 TEKIOS ENGENHARIA LTDA - EPP  R$ 18.500,00

24/08/2015 08:27:29:456 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 9.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

24/08/2015 11:48:04:101 TEKIOS ENGENHARIA LTDA - EPP  R$ 18.400,00

24/08/2015 08:27:29:456 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 9.000.000,00
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    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 24/08/2015, às 11:58:04 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, conforme

descrição detalhada no Termo de Referência-TR - Anexo I do Edital. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 26/08/2015, às 13:07:26 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/08/2015, às 13:07:26 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, conforme

descrição detalhada no Termo de Referência-TR - Anexo I do Edital. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por ter atendido às

exigências do Edital. No dia 28/08/2015, às 12:49:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/08/2015, às 12:49:11 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, conforme

descrição detalhada no Termo de Referência-TR - Anexo I do Edital. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por ter atendido às

exigências do Edital.

 

    No dia 28/08/2015, às 12:49:11 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, conforme

descrição detalhada no Termo de Referência-TR - Anexo I do Edital. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa TEKIOS ENGENHARIA LTDA -

EPP com o valor R$ 16.900,00.

 

    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.

 

EVERTON JOSE SANTOS FH

Pregoeiro da disputa
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ARILDO LOPES DA SILVA

Autoridade Competente

 

OLIVIA CABRAL DA SILVA BAKAUS

Membro Equipe Apoio

 

ANDRE FERREIRA PAIS

Membro Equipe Apoio

 

ALEXANDRE FREITAG OLIVEIRA

Membro Equipe Apoio

 

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

02.606.033/0001-05 TEKIOS ENGENHARIA LTDA - EPP
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