
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE SAO MATEUS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -

(ES)

 

    Licitação: (Ano: 2023/ MUNICIPIO DE SAO MATEUS / Nº Processo: 012.075/2022)

 

     às 09:15:43 horas do dia 23/01/2023 no endereço AV JONES DOS SANTOS NEVES 70,

bairro CENTRO, da cidade de SAO MATEUS - ES, reuniram-se o Pregoeiro da disputa

Sr(a). VANIA DUARTE SEIBERT, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

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

012.075/2022 - 2023/001/2023 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

AGRÍCOLAS.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Secador metálico cilíndrico rotativo

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (2) - Transportador metálico para sacaria

Lote (3) - Suporte metálico para carregamento de Big Bag

Lote (4) - Elevador metálico tubular

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Secador metálico cilíndrico rotativo

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (2) - Transportador metálico para sacaria

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/01/2023 18:58:51:980 BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 500.000,00

20/01/2023 18:49:07:053 IURI RIBEIRO - EIRELI - ME  R$ 200.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/01/2023 18:58:51:980 BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 1.000.000,00

20/01/2023 18:49:07:053 IURI RIBEIRO - EIRELI - ME  R$ 500.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/01/2023 09:21:46:791 IURI RIBEIRO - EIRELI - ME  R$ 70.000,00

23/01/2023 09:30:02:171 BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 120.000,00
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Lote (3) - Suporte metálico para carregamento de Big Bag

Lote (4) - Elevador metálico tubular

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

 

    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 lote (1) - Secador metálico cilíndrico rotativo - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 23/01/2023, às 09:45:33 horas, no lote (2) - Transportador metálico para sacaria -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 23/01/2023, às

10:14:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/01/2023, às 10:14:25 horas, no lote (2) - Transportador metálico para sacaria -

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

coordenador - VANIA DUARTE SEIBERT - desclassificou o fornecedor: IURI RIBEIRO -

EIRELI - ME. No dia 23/01/2023, às 12:04:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (2) - Transportador metálico para sacaria - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

    No dia 23/01/2023, às 09:43:09 horas, no lote (3) - Suporte metálico para carregamento

de Big Bag -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 23/01/2023,

às 12:05:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/01/2023, às 12:05:56 horas, no lote (3) - Suporte metálico para carregamento

de Big Bag -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE A EMPRESA ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO

EDITAL,  APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA,  BEM COMO AS

DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA VENCEDORA. No dia

23/01/2023, às 13:18:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

Data-Hora Fornecedor Lance

23/01/2023 09:20:36:376 IURI RIBEIRO - EIRELI - ME  R$ 87.086,25

23/01/2023 09:29:57:523 BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 120.000,00
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    No dia 23/01/2023, às 13:18:10 horas, no lote (3) - Suporte metálico para carregamento

de Big Bag -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30minutos, não houve

interposição de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.

 

    No dia 23/01/2023, às 13:18:10 horas, no lote (3) - Suporte metálico para carregamento

de Big Bag -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa IURI RIBEIRO - EIRELI - ME com o valor R$ 87.086,25.

 

    No lote (4) - Elevador metálico tubular - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 17/01/2023, às 09:13:04 horas, a autoridade competente da licitação - DANIEL

SANTANA BARBOSA - substitui o Pregoeiro JOSILAYNE GRIGORIO DE AZEREDO. O

motivo da alteração foi o seguinte: PUBLICAR A LICITAÇÃO.

 

    No dia 23/01/2023, às 10:14:25 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - IURI RIBEIRO - EIRELI - ME, no lote (2) -

Transportador metálico para sacaria. O motivo da desclassificação foi: Considerando que o

valor esta acima do estimado, e tendo a empresa informado a impossibilidade de adequação

do valor, a mesma será desclassificada.

 

    No dia 23/01/2023, às 12:04:17 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA, no lote (2) -

Transportador metálico para sacaria. O motivo da desclassificação foi: Considerando que o

valor esta acima do estimado, e tendo a empresa informado a impossibilidade de adequação

do valor, a mesma será desclassificada.

 

    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.

 

VANIA DUARTE SEIBERT

Pregoeiro da disputa

 

DANIEL SANTANA BARBOSA

Autoridade Competente

 

LUCIANA AVILA DA CRUZ MENDES GAMA

Membro Equipe Apoio
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ANTONIO JOSIMAR DE ANDRADE

Membro Equipe Apoio

 

CARLA MARIA MIOTTO GAIA

Membro Equipe Apoio

 

DARLENE GOMES DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
44.119.251/0001-65 BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA

15.461.261/0001-86 IURI RIBEIRO - EIRELI - ME
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