ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
Dependência: MUNICIPIO DE SAO MATEUS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ES)
Licitação: (Ano: 2020/ MUNICIPIO DE SAO MATEUS / Nº Processo: 014.947/2020)
às 09:42:39 horas do dia 04/12/2020 no endereço AV JONES DOS SANTOS NEVES 70,
bairro CENTRO, da cidade de SAO MATEUS - ES, reuniram-se o Pregoeiro da disputa
Sr(a). RENATA ZANETE, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação,
para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 014.947/2020 2020/025/2020 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA
GUARDA MUNICIPAL (VIATURAS CARACTERIZADAS E NOTEBOOK).
Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:
Lote (1) - VIATURAS PERSONALIZADAS
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

02/12/2020 11:16:53:368 VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI

R$ 1.689.800,00

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
03/12/2020 15:39:50:999 MANUPA
FERRAMENTAS EIRE

R$ 1.689.800,00

04/12/2020 08:37:36:362 FH VEICULOS EIRELI - ME

R$ 1.689.800,00

Lote (2) - NOTEBOOKS
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

03/12/2020 19:08:19:082 MADE INFORMATICA LTDA ME

R$ 43.350,00

03/12/2020 10:40:15:658 G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA - ME

R$ 42.750,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:
Lote (1) - VIATURAS PERSONALIZADAS
Data-Hora

Fornecedor

Lance

04/12/2020 09:46:32:075 VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI

R$ 1.689.000,00

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
04/12/2020 09:47:11:691 MANUPA
FERRAMENTAS EIRE

R$ 1.689.700,00

04/12/2020 08:37:36:362 FH VEICULOS EIRELI - ME

R$ 1.689.800,00

Lote (2) - NOTEBOOKS
Data-Hora

Fornecedor

Lance

04/12/2020 10:09:28:310 G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA - ME

R$ 37.800,00

04/12/2020 10:09:06:872 MADE INFORMATICA LTDA ME

R$ 37.999,00
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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 á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e
o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:
No dia 04/12/2020, às 09:58:43 horas, no lote (1) - VIATURAS PERSONALIZADAS - a
situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 04/12/2020, às
10:56:02 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 04/12/2020, às 10:56:02 horas, no lote (1) - VIATURAS PERSONALIZADAS - a
situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
A licitante atendeu as exigências do edital quanto a documentação de habilitação e envio de
proposta readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia
10/12/2020, às 17:01:52 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 10/12/2020, às 17:01:52 horas, no lote (1) - VIATURAS PERSONALIZADAS - a
situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo
em vista a resposta concedida ao recurso, negando provimento ao mesmo, conforme bem
fundamentado no parecer jurídico emitido pela Procuradoria Geral do Município, adjudica-se
o presente lote, visto que a empresa vencedora atende os requisitos do edital.
No dia 10/12/2020, às 17:01:52 horas, no lote (1) - VIATURAS PERSONALIZADAS - pelo
critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VCS
COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI com o valor R$ 1.688.999,98.
No dia 04/12/2020, às 10:13:09 horas, no lote (2) - NOTEBOOKS - a situação do lote foi
alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 04/12/2020, às 10:56:17 horas, a situação do
lote foi finalizada.
No dia 04/12/2020, às 10:56:17 horas, no lote (2) - NOTEBOOKS - a situação do lote foi
alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu
as exigências do edital quanto a documentação de habilitação e envio de proposta
readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 04/12/2020, às
13:15:21 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 04/12/2020, às 13:15:21 horas, no lote (2) - NOTEBOOKS - a situação do lote foi
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alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo
recursal não houve interposição de recursos, sendo portanto adjudicado o presente
lote/item.
No dia 04/12/2020, às 13:15:21 horas, no lote (2) - NOTEBOOKS - pelo critério de menor
preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa G.I.S COMERCIAL SANTANA
LTDA - ME com o valor R$ 37.800,00.
Diante do registro de intenção do representante MANUELLA JACOB da empresa
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRE no lote (1) VIATURAS PERSONALIZADAS, em interpor recurso o Pregoeiro da disputa abriu prazo
legal para apresentação formal das razões e contra razões do recurso.
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.
RENATA ZANETE
Pregoeiro da disputa
DANIEL SANTANA BARBOSA
Autoridade Competente
ALINE CHAVES FERREIRA
Membro Equipe Apoio
JOSILAYNE GRIGORIO DE AZEREDO
Membro Equipe Apoio
Proponentes:
22.018.602/0001-09 FH VEICULOS EIRELI - ME
27.247.832/0001-63 G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA - ME
07.900.357/0001-75 MADE INFORMATICA LTDA ME
03.093.776/0005-15 MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRE
21.700.911/0001-00 VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI
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