
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7 REGIAO - SETOR DE

LICITACOES - (CE)

 

    Licitação: (Ano: 2014/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7 REGIAO / Nº

Processo: 7.529/2014)

 

     Às 11:06:04 horas do dia 02/12/2014 no endereço AV SANTOS DUMONT 3384, bairro

ALDEOTA, da cidade de FORTALEZA - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

ISABEL CRISTINA CAMPOS LOPES, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato

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

7.529/2014 - 2014/PE 065/14 que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS

AUTOMATIZADOS COM REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS PRÉDIOS DO TRT E

FÓRUM AUTRAN NUNES.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Serviço de manutenção preventiva e corretiva de sistemas automatizados com

reparos e reposição de peças, nos termos e condições estabelecidas no edital.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Serviço de manutenção preventiva e corretiva de sistemas automatizados com

reparos e reposição de peças, nos termos e condições estabelecidas no edital.

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/11/2014 10:57:48:659 ROGERIO JOSE DE LIMA  R$ 70.000,00

01/12/2014 16:54:38:009 ATUAL MIX - MARKETING EVENTOS E SERVICOS LTDA -
ME  R$ 44.990,00

21/11/2014 10:48:41:227 NORDESTE COMERCIO E SERVICOS
ELETROMECANICOS LTDA  R$ 44.990,82

Data-Hora Fornecedor Lance

02/12/2014 11:40:09:431 NORDESTE COMERCIO E SERVICOS
ELETROMECANICOS LTDA  R$ 44.574,99

02/12/2014 11:39:57:567 ATUAL MIX - MARKETING EVENTOS E SERVICOS LTDA -
ME  R$ 44.575,00

02/12/2014 11:31:59:475 ROGERIO JOSE DE LIMA  R$ 44.810,70
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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 à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 02/12/2014, às 11:42:35 horas, no lote (1) - Serviço de manutenção preventiva e

corretiva de sistemas automatizados com reparos e reposição de peças, nos termos e

condições estabelecidas no edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

04/12/2014, às 17:54:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/12/2014, às 17:54:03 horas, no lote (1) - Serviço de manutenção preventiva e

corretiva de sistemas automatizados com reparos e reposição de peças, nos termos e

condições estabelecidas no edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CRISTINA CAMPOS LOPES -

desclassificou o fornecedor: NORDESTE COMERCIO E SERVICOS ELETROMECANICOS

LTDA. No dia 09/12/2014, às 09:47:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/12/2014, às 09:47:04 horas, no lote (1) - Serviço de manutenção preventiva e

corretiva de sistemas automatizados com reparos e reposição de peças, nos termos e

condições estabelecidas no edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ISABEL CRISTINA CAMPOS LOPES -

desclassificou o fornecedor: ATUAL MIX - MARKETING EVENTOS E SERVICOS LTDA -

ME. No dia 11/12/2014, às 15:18:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/12/2014, às 15:18:53 horas, no lote (1) - Serviço de manutenção preventiva e

corretiva de sistemas automatizados com reparos e reposição de peças, nos termos e

condições estabelecidas no edital. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Verificado o atendimento das exigências

fixadas no edital. No dia 15/12/2014, às 10:06:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/12/2014, às 10:06:55 horas, no lote (1) - Serviço de manutenção preventiva e

corretiva de sistemas automatizados com reparos e reposição de peças, nos termos e

condições estabelecidas no edital. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Decorrido o prazo previsto no item 13.1.1 do edital sem a

manifestação de qualquer licitante quanto à intenção de recorrer, esta Pregoeira adjudicou o

objeto da licitação ao licitante vencedor, com fulcro no inciso XX, do art. 4º, da Lei nº

10.520/02.

 

    No dia 15/12/2014, às 10:06:55 horas, no lote (1) - Serviço de manutenção preventiva e

corretiva de sistemas automatizados com reparos e reposição de peças, nos termos e
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condições estabelecidas no edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação à empresa ROGERIO JOSE DE LIMA com o valor R$ 44.810,64.

 

    No dia 04/12/2014, às 17:54:03 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CRISTINA

CAMPOS LOPES - desclassificou o fornecedor - NORDESTE COMERCIO E SERVICOS

ELETROMECANICOS LTDA, no lote (1) - Serviço de manutenção preventiva e corretiva de

sistemas automatizados com reparos e reposição de peças, nos termos e condições

estabelecidas no edital. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante em cujo

contrato social figuram como sócios ROBSON FERREIRA LIMA e FRANCISCO WEINE

TORRES PINHEIRO, apresentou o atestado de capacidade técnica exigido em edital,

fornecido pela empresa CS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e assinado por FRANCISCO

WEINE TORRES PINHEIRO, que conforme registro no SICAF consta como sócio da

empresa CS COMÉRCIO e como sócio-gerente o Sr. Robson Ferreira Lima.

 

    No dia 09/12/2014, às 09:47:03 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CRISTINA

CAMPOS LOPES - desclassificou o fornecedor - ATUAL MIX - MARKETING EVENTOS E

SERVICOS LTDA - ME, no lote (1) - Serviço de manutenção preventiva e corretiva de

sistemas automatizados com reparos e reposição de peças, nos termos e condições

estabelecidas no edital. O motivo da desclassificação foi: Não existe compatibilidade entre o

objeto social da empresa e o desta licitação.

 

    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.

 

ISABEL CRISTINA CAMPOS LOPES

Pregoeiro da disputa

 

CELIO RICARDO LIMA MAIA

Autoridade Competente

 

CLARA DE ASSIS SILVEIRA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
18.085.097/0001-48 ATUAL MIX - MARKETING EVENTOS E SERVICOS LTDA - ME

07.300.179/0001-41 NORDESTE COMERCIO E SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA

01.652.136/0001-49 ROGERIO JOSE DE LIMA
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