
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE SAO MATEUS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -

(ES)

 

    Licitação: (Ano: 2017/ MUNICIPIO DE SAO MATEUS / Nº Processo: 005.531/2017)

 

     às 14:05:26 horas do dia 29/09/2017 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: 005.531/2017 -

2017/003/2017 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS E ESTANTES.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Estante de Aço

Lote (2) - Arquivo de aço

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

seguintes menores preços:

 

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/09/2017 10:38:58:690 GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP  R$ 200.000,00

29/09/2017 08:57:22:302 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 180.000,00

29/09/2017 13:38:20:042 TECK FLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 500.000,00

28/09/2017 17:22:59:400 MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME  R$ 106.800,00

29/09/2017 13:26:18:809 M.S. COMERCIO EIRELI - ME  R$ 200.000,00

29/09/2017 13:44:48:973 A.F.H. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA ME  R$ 5.000.000,00

15/09/2017 17:00:25:946 DISTRIBUIDORA SA GONDOLAS LTDA - ME  R$ 82.400,00

29/09/2017 09:54:45:504 LUIS ALBERTO CARVALHO PEREIRA FILHO
86199438558  R$ 107.150,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/09/2017 10:38:58:690 GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP  R$ 200.000,00

29/09/2017 08:57:22:302 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 80.000,00

29/09/2017 13:38:20:042 TECK FLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 100.000,00

28/09/2017 17:22:59:400 MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME  R$ 72.960,00

29/09/2017 13:26:18:809 M.S. COMERCIO EIRELI - ME  R$ 100.000,00

29/09/2017 13:44:48:973 A.F.H. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA ME  R$ 1.000.000,00

15/09/2017 17:00:25:946 DISTRIBUIDORA SA GONDOLAS LTDA - ME  R$ 56.000,00

29/09/2017 09:54:45:504 LUIS ALBERTO CARVALHO PEREIRA FILHO
86199438558  R$ 73.560,00
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Lote (1) - Estante de Aço

Lote (2) - Arquivo de aço

 

    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 29/09/2017, às 14:30:14 horas, no lote (1) - Estante de Aço -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 03/10/2017, às 15:20:32 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 03/10/2017, às 15:20:32 horas, no lote (1) - Estante de Aço -  a situação do lote foi

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

PERTEL - desclassificou o fornecedor: LUIS ALBERTO CARVALHO PEREIRA FILHO

86199438558. No dia 10/10/2017, às 10:17:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/10/2017, às 10:17:13 horas, no lote (1) - Estante de Aço -  a situação do lote foi

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

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2017 14:27:46:391 LUIS ALBERTO CARVALHO PEREIRA FILHO
86199438558  R$ 82.000,00

29/09/2017 14:27:26:827 M.S. COMERCIO EIRELI - ME  R$ 82.040,00

15/09/2017 17:00:25:946 DISTRIBUIDORA SA GONDOLAS LTDA - ME  R$ 82.400,00

29/09/2017 14:27:17:765 MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME  R$ 104.700,00

29/09/2017 14:26:41:247 TECK FLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 104.744,00

29/09/2017 14:19:30:574 A.F.H. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA ME  R$ 104.780,00

29/09/2017 08:57:22:302 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 180.000,00

29/09/2017 10:38:58:690 GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP  R$ 200.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/09/2017 14:28:00:357 LUIS ALBERTO CARVALHO PEREIRA FILHO
86199438558  R$ 55.680,00

29/09/2017 14:27:56:183 TECK FLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME  R$ 55.698,00

29/09/2017 14:27:50:167 M.S. COMERCIO EIRELI - ME  R$ 55.699,00

15/09/2017 17:00:25:946 DISTRIBUIDORA SA GONDOLAS LTDA - ME  R$ 56.000,00

29/09/2017 14:13:50:745 A.F.H. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA ME  R$ 72.949,00

28/09/2017 17:22:59:400 MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME  R$ 72.960,00

29/09/2017 08:57:22:302 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 80.000,00

29/09/2017 10:38:58:690 GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP  R$ 200.000,00
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ZANETE - desclassificou o fornecedor: M.S. COMERCIO EIRELI - ME. No dia 16/10/2017,

às 15:54:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/10/2017, às 15:54:26 horas, no lote (1) - Estante de Aço -  a situação do lote foi

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

ZANETE - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA SA GONDOLAS LTDA - ME. No

dia 17/10/2017, às 14:22:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/10/2017, às 14:22:19 horas, no lote (1) - Estante de Aço -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa ofertou

o melhor valor, com proposta que atende as especificações do edital. No dia 20/10/2017, às

08:26:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/10/2017, às 08:26:31 horas, no lote (1) - Estante de Aço -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou toda

a documentação de habilitação, atendendo as exigências do edital.

 

    No dia 20/10/2017, às 08:26:31 horas, no lote (1) - Estante de Aço -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MOVEART INDUSTRIA

E COMERCIO LTDA ME com o valor R$ 104.700,00.

 

    No dia 29/09/2017, às 14:30:19 horas, no lote (2) - Arquivo de aço -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 03/10/2017, às 16:59:03 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 03/10/2017, às 16:59:03 horas, no lote (2) - Arquivo de aço -  a situação do lote foi

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

PERTEL - desclassificou o fornecedor: LUIS ALBERTO CARVALHO PEREIRA FILHO

86199438558. No dia 10/10/2017, às 10:17:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/10/2017, às 10:17:44 horas, no lote (2) - Arquivo de aço -  a situação do lote foi

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

ZANETE - desclassificou o fornecedor: TECK FLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME.

No dia 10/10/2017, às 16:07:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/10/2017, às 16:07:07 horas, no lote (2) - Arquivo de aço -  a situação do lote foi

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

ZANETE - desclassificou o fornecedor: M.S. COMERCIO EIRELI - ME. No dia 16/10/2017,

às 15:57:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 16/10/2017, às 15:57:47 horas, no lote (2) - Arquivo de aço -  a situação do lote foi

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

ZANETE - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA SA GONDOLAS LTDA - ME. No

dia 20/10/2017, às 08:28:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/10/2017, às 08:28:18 horas, no lote (2) - Arquivo de aço -  a situação do lote foi

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

ZANETE - desclassificou o fornecedor: A.F.H. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA

ME. No dia 20/10/2017, às 09:59:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/10/2017, às 09:59:35 horas, no lote (2) - Arquivo de aço -  a situação do lote foi

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

apresentou a melhor proposta, estando abaixo do estimado no processo, atendendo as

especificações do edital. No dia 23/10/2017, às 13:31:57 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 23/10/2017, às 13:31:57 horas, no lote (2) - Arquivo de aço -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou toda

documentação de habilitação, incluindo os certificados e laudos pedidos na descrição do

objeto, conforme edital.

 

    No dia 23/10/2017, às 13:31:57 horas, no lote (2) - Arquivo de aço -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MOVEART INDUSTRIA

E COMERCIO LTDA ME com o valor R$ 72.960,00.

 

    No dia 03/10/2017, às 15:20:30 horas, o Pregoeiro da licitação - VANUZA PERTEL -

desclassificou o fornecedor - LUIS ALBERTO CARVALHO PEREIRA FILHO 86199438558,

no lote (1) - Estante de Aço. O motivo da desclassificação foi: A empresa não atendeu as

especificações do edital ao não apresentar os Laudos emitido por laboratório credenciado

pelo INMETRO, tão pouco apresentou certificação ABNT NBR 13961/2010 ou relatório de

realização dos ensaios contidos na norma para este móvel (ensaios devem ser realizados

por laboratório credenciado pelo Inmetro). Além disso, não há comprovação de que as

laterais e fundo das estantes sejam confeccionadas com 2 pares de reforço cada em forma

de �X�. Sendo assim, a empresa está desclassificada por não atendimento as especificações

do anexo I do edital - Termo de Referência, relativo a descrição do produto.

 

    No dia 03/10/2017, às 16:59:02 horas, o Pregoeiro da licitação - VANUZA PERTEL -

desclassificou o fornecedor - LUIS ALBERTO CARVALHO PEREIRA FILHO 86199438558,

no lote (2) - Arquivo de aço. O motivo da desclassificação foi: A empresa está

desclassificada pois não atendeu as especificações do edital, referente ao Anexo I - Termo
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de Referência, não entregando os laudos e certificações exigidos (conforme já descrito no

lote 1).

 

    No dia 10/10/2017, às 10:14:03 horas, a autoridade competente da licitação - DANIEL

SANTANA BARBOSA - substitui o Pregoeiro VANUZA PERTEL. O motivo da alteração foi o

seguinte: Mudança de portaria alterando o pregoeiro, Portaria 189/2017.

 

    No dia 10/10/2017, às 10:17:13 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - M.S. COMERCIO EIRELI - ME, no lote (1) - Estante de Aço. O

motivo da desclassificação foi: A empresa não encaminhou os laudos e certificados exigidos

em edital, bem como não apresentou nenhuma documentação de habilitação.

 

    No dia 10/10/2017, às 10:17:43 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - TECK FLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, no lote (2) -

Arquivo de aço. O motivo da desclassificação foi: A empresa não encaminhou os laudos e

certificados exigidos em edital, bem como não apresentou nenhuma documentação de

habilitação.

 

    No dia 10/10/2017, às 16:07:07 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - M.S. COMERCIO EIRELI - ME, no lote (2) - Arquivo de aço. O

motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou a desclassificação, pois não possui os

laudos e certificados para atendimento ao edital. Sendo aceito o pedido.

 

    No dia 16/10/2017, às 15:54:26 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - DISTRIBUIDORA SA GONDOLAS LTDA - ME, no lote (1) -

Estante de Aço. O motivo da desclassificação foi: A empresa encaminhou a documentação

de habilitação via Correios, contudo, não atendeu ao edital nos seguintes itens:

1.1.DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: não apresentou o contrato social nem Certificado de

cadastro no SICAF.

1.3.DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito

público ou privado, comprovando o fornecimento de objetos que tenham características

semelhantes ao  desta licitação.

De igual modo que, além do não atendimento aos itens acima, o catálogo apresentado pela

mesma identifica uma estante em disconformidade com o edital, pois não apresenta nem

nas imagens e nem no descritivo laterais e fundo com 2 pares de reforço cada em forma de �

X� e questionada quanta a isso a mesma não esclareceu qualquer uma das dúvidas

expressas nos e-mail encaminhados.

Também não apresentou todos os laudos/ensaios/certificações exigidas no edital, como

também não apresentou comprovação de que empresa que efetuou os ensaios é certificada

pelo INMETRO.
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    No dia 16/10/2017, às 15:57:47 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - DISTRIBUIDORA SA GONDOLAS LTDA - ME, no lote (2) -

Arquivo de aço. O motivo da desclassificação foi: A empresa encaminhou a documentação

de habilitação via Correios, contudo, não atendeu ao edital nos seguintes itens:

1.1.DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: não apresentou o contrato social nem Certificado de

cadastro no SICAF.

1.3.DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito

público ou privado, comprovando o fornecimento de objetos que tenham características

semelhantes ao  desta licitação.

De igual modo que, além do não atendimento aos itens acima, o catálogo apresentado pela

mesma não identifica algumas descrições do arquivo, como se possui "sistema de

deslizamento em trilho telescópico progressivo", não esclarecendo as dúvidas expressas

nos e-mail encaminhados.

Também não apresentou todos os laudos/ensaios/certificações exigidas no edital, como

também não apresentou comprovação de que se a empresa que efetuou os ensaios é

certificada pelo INMETRO.

 

    No dia 20/10/2017, às 08:28:17 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - A.F.H. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA ME, no

lote (2) - Arquivo de aço. O motivo da desclassificação foi: A empresa não apresentou

nenhum documento, nem por e-mail (forma eletrônica) ou envio pelos Correios, sequer

encaminhou código de rastreio do envio ou mesmo a proposta detalhada, mesmo

transcorrido o prazo legal, sendo portanto desclassificada.

 

    No dia 23/10/2017, às 13:41:31 horas, a autoridade competente da licitação - DANIEL

SANTANA BARBOSA - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    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

 

NATIELLE MATOS SOARES

Membro Equipe Apoio
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JOSILAYNE GRIGORIO DE AZEREDO

Membro Equipe Apoio

 

CAMILA REIS COUTINHO

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
21.308.808/0001-00 A.F.H. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA ME

24.113.184/0001-64 DISTRIBUIDORA SA GONDOLAS LTDA - ME

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

02.985.342/0001-33 GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP

26.988.168/0001-40 LUIS ALBERTO CARVALHO PEREIRA FILHO 86199438558

17.537.529/0001-41 M.S. COMERCIO EIRELI - ME

05.306.211/0001-70 MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

13.393.849/0001-14 TECK FLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
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