
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO - SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO - (PE)

 

    Licitação: (Ano: 2023/ MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO / Nº Processo:

003/2023)

 

     às 09:00:19 horas do dia 27/01/2023 no endereço RUA R DEMOCRITO CAVALCANTE-

144, bairro LIVRAMENTO, da cidade de VITORIA DE SANTO ANTAO - PE, reuniram-se o

Pregoeiro da disputa Sr(a). AMARO GOMES TAVARES NETO, e a respectiva Equipe de

Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do

Pregão Nº Processo: 003/2023 - 2023/003/2023 que tem por objeto Formação de Registro

de Preço, com validade de 12 (doze) meses, visando contratação de pessoa(s) jurídica(s)

especializada para prestação de serviços de instalação, remanejamento, manutenção

preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado, visando atender as demandas da

Prefeitura da Vitória de Santo Antão/PE, conforme especificações e quantidades

discriminadas neste termo, conforme especificações e quantidades discriminadas no termo

de referência.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Formação de Registro de Preço, com validade de 12 (doze) meses, visando

contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada para prestação de serviços de instalação,

remanejamento, manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado,

visando atender as demandas da Prefeitura da Vitória de Santo Antão/PE

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

 

Lote (1) - Formação de Registro de Preço, com validade de 12 (doze) meses, visando

contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada para prestação de serviços de instalação,

remanejamento, manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado,

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/01/2023 11:08:38:629 PROAR AR CONDICIONADO LTDA  R$ 746.318,51

26/01/2023 23:53:15:250 A DE GUSMAO LYRA NETO ME  R$ 746.318,51

26/01/2023 15:14:18:354 ELMA W R DOS SANTOS REFRIGERACAO EPP  R$ 746.318,51

26/01/2023 21:24:57:508 PLACE COMERCIO SERVICOS ASSISTENCIA TECNICA E
PRON  R$ 746.318,51

26/01/2023 15:15:41:735 K & C BRANCO LTDA  R$ 746.318,51

26/01/2023 14:52:18:735 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 789.995,00

25/01/2023 09:54:03:404 EXTRA SERVICOS E COMERCIO LTDA  R$ 737.965,00

27/01/2023 00:15:21:453 MF REFRIGERACAO LTDA  R$ 746.000,00
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visando atender as demandas da Prefeitura da Vitória de Santo Antão/PE

 

    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 27/01/2023, às 09:18:40 horas, no lote (1) - Formação de Registro de Preço, com

validade de 12 (doze) meses, visando contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada

para prestação de serviços de instalação, remanejamento, manutenção preventiva e

corretiva de aparelhos de ar-condicionado, visando atender as demandas da Prefeitura da

Vitória de Santo Antão/PE -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No

dia 31/01/2023, às 16:21:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/01/2023, às 16:21:29 horas, no lote (1) - Formação de Registro de Preço, com

validade de 12 (doze) meses, visando contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada

para prestação de serviços de instalação, remanejamento, manutenção preventiva e

corretiva de aparelhos de ar-condicionado, visando atender as demandas da Prefeitura da

Vitória de Santo Antão/PE -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - AMARO GOMES TAVARES NETO - desclassificou

o fornecedor: LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME. No dia 24/02/2023,

às 10:41:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/02/2023, às 10:41:20 horas, no lote (1) - Formação de Registro de Preço, com

validade de 12 (doze) meses, visando contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada

para prestação de serviços de instalação, remanejamento, manutenção preventiva e

corretiva de aparelhos de ar-condicionado, visando atender as demandas da Prefeitura da

Vitória de Santo Antão/PE -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em

Data-Hora Fornecedor Lance

27/01/2023 09:14:56:923 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME  R$ 379.000,00

27/01/2023 09:14:17:897 PLACE COMERCIO SERVICOS ASSISTENCIA TECNICA E
PRON  R$ 380.000,00

27/01/2023 09:11:12:658 PROAR AR CONDICIONADO LTDA  R$ 400.000,00

27/01/2023 09:14:47:886 A DE GUSMAO LYRA NETO ME  R$ 450.000,00

27/01/2023 09:11:22:901 K & C BRANCO LTDA  R$ 484.000,00

25/01/2023 09:54:03:404 EXTRA SERVICOS E COMERCIO LTDA  R$ 737.965,00

27/01/2023 00:15:21:453 MF REFRIGERACAO LTDA  R$ 746.000,00

26/01/2023 15:14:18:354 ELMA W R DOS SANTOS REFRIGERACAO EPP  R$ 746.318,51
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vista que atendeu todas as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24

horas para eventual interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia

27/02/2023, às 17:12:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/02/2023, às 17:12:34 horas, no lote (1) - Formação de Registro de Preço, com

validade de 12 (doze) meses, visando contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada

para prestação de serviços de instalação, remanejamento, manutenção preventiva e

corretiva de aparelhos de ar-condicionado, visando atender as demandas da Prefeitura da

Vitória de Santo Antão/PE -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não

houve interposição de recurso administrativo.

 

    No dia 27/02/2023, às 17:12:34 horas, no lote (1) - Formação de Registro de Preço, com

validade de 12 (doze) meses, visando contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada

para prestação de serviços de instalação, remanejamento, manutenção preventiva e

corretiva de aparelhos de ar-condicionado, visando atender as demandas da Prefeitura da

Vitória de Santo Antão/PE -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa PLACE COMERCIO SERVICOS ASSISTENCIA TECNICA E PRON com

o valor R$ 380.000,00.

 

    No dia 31/01/2023, às 16:21:29 horas, o Pregoeiro da licitação - AMARO GOMES

TAVARES NETO - desclassificou o fornecedor - LOURINALDO MATERIAIS DE

CONSTRUCAO LTDA ME, no lote (1) - Formação de Registro de Preço, com validade de 12

(doze) meses, visando contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada para prestação de

serviços de instalação, remanejamento, manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de

ar-condicionado, visando atender as demandas da Prefeitura da Vitória de Santo Antão/PE.

O motivo da desclassificação foi: Por não atender quanto a qualificação t;écnica, fica

desclassificada.

 

    No dia 27/02/2023, às 17:13:08 horas, a autoridade competente da licitação - JOSE

CORREIA DE SOUZA NETO - 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.

 

AMARO GOMES TAVARES NETO

Pregoeiro da disputa

 

JOSE CORREIA DE SOUZA NETO
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Autoridade Competente

 

IGOR NERY ALVARES BARBOSA

Membro Equipe Apoio

 

LISANIA DANIELLE DE ALBUQUERQUE SILVA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
17.532.856/0001-00 A DE GUSMAO LYRA NETO ME

14.454.407/0001-01 ELMA W R DOS SANTOS REFRIGERACAO EPP

13.950.052/0001-70 EXTRA SERVICOS E COMERCIO LTDA

36.628.035/0001-17 K & C BRANCO LTDA

27.230.433/0001-90 LOURINALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME

34.851.912/0001-99 MF REFRIGERACAO LTDA

28.650.180/0001-76 PLACE COMERCIO SERVICOS ASSISTENCIA TECNICA E PRON

02.970.197/0001-17 PROAR AR CONDICIONADO LTDA
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