
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PARNAMIRIM - SEARH - MUNICIPIO DE PARNAMIRIM

RN - (RN)

 

    Licitação: (Ano: 2020/ MUNICIPIO DE PARNAMIRIM / Nº Processo: 201931829877)

 

     às 10:01:56 horas do dia 08/09/2020 no endereço RUA TENENTE PIRES DE CAMPOS

126 SEC DE ADMINISTRACAO, bairro CENTRO, da cidade de PARNAMIRIM - RN,

reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). TATIANA DE AQUINO DANTAS FERREIRA, e a

respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão

Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 201931829877 - 2020/24/2020 que tem por

objeto Formação de registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, objetivando a futura

e eventual aquisição de utensílios de cozinha para a Rede Socioassistencial do Município de

Parnamirim.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - UTENSÍLIOS

Lote (2) - UTENSÍLIOS EM AÇO E ALUMÍNIO.

Lote (3) - UTENSÍLIOS PLÁSTICOS.

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/09/2020 08:22:06:121 ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -
ME  R$ 40.506,50

08/09/2020 08:15:19:221 JOAQUIM F NETO EIRELI  R$ 25.030,00

04/09/2020 12:34:31:433 RADIANY F MALHEIRO - ME  R$ 26.490,00

08/09/2020 08:21:53:432 COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS - EIRELI  R$ 26.491,20

08/09/2020 08:22:14:665 W&V COMERCIO VAREJISTA EIRELI  R$ 48.600,00

04/09/2020 15:17:19:389 DAM COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA  R$ 37.740,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/09/2020 08:28:05:660 ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -
ME  R$ 238.442,60

08/09/2020 08:22:52:670 JOAQUIM F NETO EIRELI  R$ 144.056,00

04/09/2020 12:34:31:433 RADIANY F MALHEIRO - ME  R$ 147.390,00

08/09/2020 08:29:01:253 COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS - EIRELI  R$ 397.900,00

08/09/2020 08:28:47:798 W&V COMERCIO VAREJISTA EIRELI  R$ 299.100,00

08/09/2020 08:28:19:945 DAM COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA  R$ 260.090,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/09/2020 08:30:46:613 ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -
ME  R$ 145.692,00
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Lote (4) - DIVERSOS.

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

 

Lote (1) - UTENSÍLIOS

Lote (2) - UTENSÍLIOS EM AÇO E ALUMÍNIO.

Lote (3) - UTENSÍLIOS PLÁSTICOS.

Lote (4) - DIVERSOS.

 

    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 08/09/2020, às 10:21:25 horas, no lote (1) - UTENSÍLIOS -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

08/09/2020 08:30:00:833 JOAQUIM F NETO EIRELI  R$ 59.928,00

04/09/2020 12:34:31:433 RADIANY F MALHEIRO - ME  R$ 66.550,00

08/09/2020 08:30:18:069 COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS - EIRELI  R$ 128.550,00

04/09/2020 15:17:19:389 DAM COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA  R$ 132.600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/09/2020 08:32:53:896 ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -
ME  R$ 58.834,20

08/09/2020 08:32:34:172 JOAQUIM F NETO EIRELI  R$ 38.060,00

04/09/2020 12:34:31:433 RADIANY F MALHEIRO - ME  R$ 40.810,00

04/09/2020 15:17:19:389 DAM COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA  R$ 78.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/09/2020 10:15:39:579 RADIANY F MALHEIRO - ME  R$ 16.000,00

08/09/2020 10:15:25:987 DAM COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA  R$ 17.490,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2020 12:34:31:433 RADIANY F MALHEIRO - ME  R$ 147.390,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2020 12:34:31:433 RADIANY F MALHEIRO - ME  R$ 66.550,00

04/09/2020 15:17:19:389 DAM COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA  R$ 132.600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/09/2020 12:34:31:433 RADIANY F MALHEIRO - ME  R$ 40.810,00

04/09/2020 15:17:19:389 DAM COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA  R$ 78.800,00
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servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 10/09/2020, às 11:13:55 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2020, às 11:13:55 horas, no lote (1) - UTENSÍLIOS -  a situação do lote foi

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

arrematante apresentou a proposta, bem como a documentação de habilitação de acordo

com as exigências do edital. No dia 11/09/2020, às 14:45:39 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 11/09/2020, às 14:45:39 horas, no lote (1) - UTENSÍLIOS -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O licitante cumpriu com

todas as exigências do edital.

 

    No dia 11/09/2020, às 14:45:39 horas, no lote (1) - UTENSÍLIOS -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa RADIANY F MALHEIRO - ME

com o valor R$ 16.000,00.

 

    No dia 08/09/2020, às 10:32:21 horas, no lote (2) - UTENSÍLIOS EM AÇO E ALUMÍNIO. -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 10/09/2020, às

11:15:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2020, às 11:15:45 horas, no lote (2) - UTENSÍLIOS EM AÇO E ALUMÍNIO. -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: O licitante arrematante apresentou a proposta, bem como a documentação de

habilitação de acordo com as exigências do edital. No dia 11/09/2020, às 14:45:53 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/09/2020, às 14:45:52 horas, no lote (2) - UTENSÍLIOS EM AÇO E ALUMÍNIO. -

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

licitante cumpriu com todas as exigências do edital.

 

    No dia 11/09/2020, às 14:45:52 horas, no lote (2) - UTENSÍLIOS EM AÇO E ALUMÍNIO. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

RADIANY F MALHEIRO - ME com o valor R$ 147.000,00.

 

    No dia 08/09/2020, às 10:40:30 horas, no lote (3) - UTENSÍLIOS PLÁSTICOS. -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 10/09/2020, às

11:18:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 10/09/2020, às 11:18:26 horas, no lote (3) - UTENSÍLIOS PLÁSTICOS. -  a

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

O licitante arrematante apresentou a proposta, bem como a documentação de habilitação de

acordo com as exigências do edital. No dia 11/09/2020, às 14:46:04 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/09/2020, às 14:46:04 horas, no lote (3) - UTENSÍLIOS PLÁSTICOS. -  a

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

licitante cumpriu com todas as exigências do edital.

 

    No dia 11/09/2020, às 14:46:04 horas, no lote (3) - UTENSÍLIOS PLÁSTICOS. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa RADIANY F

MALHEIRO - ME com o valor R$ 66.424,50.

 

    No dia 08/09/2020, às 10:53:34 horas, no lote (4) - DIVERSOS. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 10/09/2020, às 11:17:16 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2020, às 11:17:16 horas, no lote (4) - DIVERSOS. -  a situação do lote foi

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

arrematante apresentou a proposta, bem como a documentação de habilitação de acordo

com as exigências do edital. O valor arrematado foi negociado. No dia 11/09/2020, às

14:46:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/09/2020, às 14:46:15 horas, no lote (4) - DIVERSOS. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O licitante cumpriu com

todas as exigências do edital.

 

    No dia 11/09/2020, às 14:46:15 horas, no lote (4) - DIVERSOS. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa RADIANY F MALHEIRO - ME

com o valor R$ 40.700,00.

 

    No dia 08/09/2020, às 08:15:19 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANA DE AQUINO

DANTAS FERREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - JOAQUIM F NETO EIRELI,

no lote (1) - UTENSÍLIOS. O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada por

não cumprir o disposto no subitem 8.3 do edital, uma vez que não identificou os itens da

licitação.
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    No dia 08/09/2020, às 08:21:53 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANA DE AQUINO

DANTAS FERREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - COMERCIAL TXV

COMERCIO E SERVICOS - EIRELI, no lote (1) - UTENSÍLIOS. O motivo da

desclassificação foi: Proposta desclassificada por não cumprir o disposto no subitem 8.3 do

edital, uma vez que não identificou os itens da licitação.

 

    No dia 08/09/2020, às 08:22:06 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANA DE AQUINO

DANTAS FERREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - ESCOLA & ESCRITORIO

LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME, no lote (1) - UTENSÍLIOS. O motivo da

desclassificação foi: Proposta desclassificada por não cumprir o disposto no subitem 8.3 do

edital, uma vez que não identificou os itens da licitação.

 

    No dia 08/09/2020, às 08:22:14 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANA DE AQUINO

DANTAS FERREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - W&V COMERCIO

VAREJISTA EIRELI, no lote (1) - UTENSÍLIOS. O motivo da desclassificação foi: Proposta

desclassificada por não cumprir o disposto no subitem 8.3 do edital, uma vez que não

identificou os itens da licitação.

 

    No dia 08/09/2020, às 08:22:52 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANA DE AQUINO

DANTAS FERREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - JOAQUIM F NETO EIRELI,

no lote (2) - UTENSÍLIOS EM AÇO E ALUMÍNIO. O motivo da desclassificação foi: Proposta

desclassificada por não cumprir o disposto no subitem 8.3 do edital, uma vez que não

identificou os itens da licitação.

 

    No dia 08/09/2020, às 08:28:05 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANA DE AQUINO

DANTAS FERREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - ESCOLA & ESCRITORIO

LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME, no lote (2) - UTENSÍLIOS EM AÇO E ALUMÍNIO. O

motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada por não cumprir o disposto no

subitem 8.3 do edital, uma vez que não identificou os itens da licitação.

 

    No dia 08/09/2020, às 08:28:19 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANA DE AQUINO

DANTAS FERREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - DAM COMERCIO

SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, no lote (2) - UTENSÍLIOS EM AÇO E

ALUMÍNIO. O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada por não cumprir o

disposto no subitem 8.3 do edital, uma vez que não identificou os itens da licitação.

 

    No dia 08/09/2020, às 08:28:47 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANA DE AQUINO

DANTAS FERREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - W&V COMERCIO

VAREJISTA EIRELI, no lote (2) - UTENSÍLIOS EM AÇO E ALUMÍNIO. O motivo da

desclassificação foi: Proposta desclassificada por não cumprir o disposto no subitem 8.3 do
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edital, uma vez que não identificou os itens da licitação.

 

    No dia 08/09/2020, às 08:29:01 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANA DE AQUINO

DANTAS FERREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - COMERCIAL TXV

COMERCIO E SERVICOS - EIRELI, no lote (2) - UTENSÍLIOS EM AÇO E ALUMÍNIO. O

motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada por não cumprir o disposto no

subitem 8.3 do edital, uma vez que não identificou os itens da licitação.

 

    No dia 08/09/2020, às 08:30:00 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANA DE AQUINO

DANTAS FERREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - JOAQUIM F NETO EIRELI,

no lote (3) - UTENSÍLIOS PLÁSTICOS. O motivo da desclassificação foi: Proposta

desclassificada por não cumprir o disposto no subitem 8.3 do edital, uma vez que não

identificou os itens da licitação.

 

    No dia 08/09/2020, às 08:30:18 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANA DE AQUINO

DANTAS FERREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - COMERCIAL TXV

COMERCIO E SERVICOS - EIRELI, no lote (3) - UTENSÍLIOS PLÁSTICOS. O motivo da

desclassificação foi: Proposta desclassificada por não cumprir o disposto no subitem 8.3 do

edital, uma vez que não identificou os itens da licitação.

 

    No dia 08/09/2020, às 08:30:46 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANA DE AQUINO

DANTAS FERREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - ESCOLA & ESCRITORIO

LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME, no lote (3) - UTENSÍLIOS PLÁSTICOS. O motivo da

desclassificação foi: Proposta desclassificada por não cumprir o disposto no subitem 8.3 do

edital, uma vez que não identificou os itens da licitação.

 

    No dia 08/09/2020, às 08:32:34 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANA DE AQUINO

DANTAS FERREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - JOAQUIM F NETO EIRELI,

no lote (4) - DIVERSOS. O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada por não

cumprir o disposto no subitem 8.3 do edital, uma vez que não identificou os itens da

licitação.

 

    No dia 08/09/2020, às 08:32:53 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANA DE AQUINO

DANTAS FERREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - ESCOLA & ESCRITORIO

LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME, no lote (4) - DIVERSOS. O motivo da desclassificação

foi: Proposta desclassificada por não cumprir o disposto no subitem 8.3 do edital, uma vez

que não identificou os itens da licitação.

 

    No dia 14/09/2020, às 11:25:10 horas, a autoridade competente da licitação - JORGE DE

MORAES MAIA - alterou a situação da licitação para homologada.
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    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.

 

TATIANA DE AQUINO DANTAS FERREIRA

Pregoeiro da disputa

 

JORGE DE MORAES MAIA

Autoridade Competente

 

HUGLENISE IDUINO DE OLIVEIRA

Membro Equipe Apoio

 

EINSTEIN ALBERTO PEDROSA MANICOBA

Membro Equipe Apoio

 

RENATA KENNY DE SOUZA RODRIGUES

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
22.906.038/0001-60 COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS - EIRELI

37.242.969/0001-89 DAM COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA

00.800.611/0001-14 ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME

40.783.060/0001-42 JOAQUIM F NETO EIRELI

21.565.342/0001-29 RADIANY F MALHEIRO - ME

31.658.323/0001-09 W&V COMERCIO VAREJISTA EIRELI
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