
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE BANNACH - LICITACAO MUNICIPIO DE BANNACH - (PA)

 

    Licitação: (Ano: 2020/ MUNICIPIO DE BANNACH / Nº Processo: 020/2020)

 

     às 10:01:47 horas do dia 15/09/2020 no endereço AV PARANA-27, bairro BANNACH, da

cidade de BANNACH - PA, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). ADVALDO

RODRIGUES DA SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação,

para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 020/2020 -

2020/006/2020 que tem por objeto Registro de Preço para futura, eventual e parcelada

locação de horas maquinas/caminhão caçamba basculante para serem utilizadas nas

atividades da Prefeitura Municipal de Bannach e recuperação das estradas vicinais do

Município.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - ITEM 01

Lote (2) - ITEM 02

Lote (3) - ITEM 03

Lote (4) - ITEM 04

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

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/09/2020 10:36:12:286 LN DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI  R$ 566.666,67

15/09/2020 08:43:50:786 ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E
TRANSPO  R$ 425.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/09/2020 10:36:12:286 LN DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI  R$ 320.000,00

15/09/2020 08:43:50:786 ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E
TRANSPO  R$ 230.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/09/2020 10:36:12:286 LN DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI  R$ 453.333,33

15/09/2020 08:43:50:786 ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E
TRANSPO  R$ 340.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/09/2020 10:36:12:286 LN DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI  R$ 400.000,00

15/09/2020 08:43:50:786 ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E
TRANSPO  R$ 300.000,00
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Lote (1) - ITEM 01

Lote (2) - ITEM 02

Lote (3) - ITEM 03

Lote (4) - ITEM 04

 

    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 15/09/2020, às 10:16:04 horas, no lote (1) - ITEM 01 -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 16/09/2020, às 13:06:16 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2020, às 13:06:16 horas, no lote (1) - ITEM 01 -  a situação do lote foi

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

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora. No dia 17/09/2020, às

13:21:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

Data-Hora Fornecedor Lance

15/09/2020 08:43:50:786 ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E
TRANSPO  R$ 425.000,00

15/09/2020 10:13:36:386 LN DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI  R$ 510.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

15/09/2020 08:43:50:786 ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E
TRANSPO  R$ 230.000,00

15/09/2020 10:17:29:784 LN DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI  R$ 288.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

15/09/2020 08:43:50:786 ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E
TRANSPO  R$ 340.000,00

15/09/2020 10:30:59:526 LN DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI  R$ 407.999,70

Data-Hora Fornecedor Lance

15/09/2020 08:43:50:786 ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E
TRANSPO  R$ 300.000,00

14/09/2020 10:36:12:286 LN DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI  R$ 400.000,00
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    No dia 17/09/2020, às 13:21:05 horas, no lote (1) - ITEM 01 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro a mesma adjudicado.

 

    No dia 17/09/2020, às 13:21:05 horas, no lote (1) - ITEM 01 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ADRIANA PATRICIA

RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPO com o valor R$ 425.000,00.

 

    No dia 15/09/2020, às 10:27:02 horas, no lote (2) - ITEM 02 -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 16/09/2020, às 13:06:28 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2020, às 13:06:28 horas, no lote (2) - ITEM 02 -  a situação do lote foi

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

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora. No dia 17/09/2020, às

13:21:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/09/2020, às 13:21:17 horas, no lote (2) - ITEM 02 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro a mesma adjudicado.

 

    No dia 17/09/2020, às 13:21:17 horas, no lote (2) - ITEM 02 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ADRIANA PATRICIA

RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPO com o valor R$ 230.000,00.

 

    No dia 15/09/2020, às 10:38:53 horas, no lote (3) - ITEM 03 -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 16/09/2020, às 13:06:39 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2020, às 13:06:38 horas, no lote (3) - ITEM 03 -  a situação do lote foi

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

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora. No dia 17/09/2020, às

13:21:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/09/2020, às 13:21:30 horas, no lote (3) - ITEM 03 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro a mesma adjudicado.
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    No dia 17/09/2020, às 13:21:30 horas, no lote (3) - ITEM 03 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ADRIANA PATRICIA

RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPO com o valor R$ 340.000,00.

 

    No dia 15/09/2020, às 10:49:42 horas, no lote (4) - ITEM 04 -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 16/09/2020, às 13:06:49 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2020, às 13:06:49 horas, no lote (4) - ITEM 04 -  a situação do lote foi

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

conformidade com os termos do edital, declaro a mesma vencedora. No dia 17/09/2020, às

13:21:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/09/2020, às 13:21:45 horas, no lote (4) - ITEM 04 -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Estando em conformidade

com os termos do edital, declaro a mesma adjudicado.

 

    No dia 17/09/2020, às 13:21:45 horas, no lote (4) - ITEM 04 -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ADRIANA PATRICIA

RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPO com o valor R$ 300.000,00.

 

    No dia 17/09/2020, às 13:24:15 horas, a autoridade competente da licitação - LUCINEIA

ALVES DA SILVA OLIVEIRA - 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.

 

ADVALDO RODRIGUES DA SILVA

Pregoeiro da disputa

 

LUCINEIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA

Autoridade Competente

 

JOSE FELIX DA SILVA

Membro Equipe Apoio

 

JOCILENE TENORIO FERNANDES

Membro Equipe Apoio
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Proponentes:
10.353.709/0001-24 ADRIANA PATRICIA RODRIGUES DIAS COMERCIO E TRANSPO

07.848.730/0001-96 LN DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI

17/09/2020 Página 5 de 5


		2020-09-18T07:29:38-0300
	ADVALDO RODRIGUES DA SILVA:00785551166




