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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

DEPENDÊNCIA: GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL - COMISSAO GERAL DE

LICITACAO - (GO)

LICITAÇÃO: (Ano: 2012/ GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL / Nº Processo:

4.660.757/2011)

  Às 15:03:01 horas do dia 06/03/2012 no endereço AVENIDA DO CERRADO, NR 999,

APM-09, bairro PARQUE LOZANDES, da cidade de GOIANIA - GO, reuniram-se o

Pregoeiro da Disputa Sr(a). ANA PAULA SALVIANO CAMPOS , e a respectiva Equipe de

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

Pregão n° 4.660.757/2011 - 2012/041/12 SRP que tem por objeto Contratação de empresa

para fornecimento de gás GLP, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social,

por um período de 12 meses, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital

e seus Anexos, para inclusão no Sistema de Registro de Preços..

  Abertas as propostas, foram os seguintes os preços apresentados:

 Lote (1) - Contratação de empresa para fornecimento de gás GLP

Data-Hora Fornecedor Valor

02/03/2012 11:26:52:135 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 36.564,00

06/03/2012 11:37:31:104 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 259.200,00

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

 Lote (1) - Contratação de empresa para fornecimento de gás GLP

Data-Hora Fornecedor Lance

06/03/2012 15:41:37:652 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA  R$ 110,00

06/03/2012 15:41:22:187 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA  R$ 120,00

  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 à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o

valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:
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  No lote (1) - Contratação de empresa para fornecimento de gás GLP - nenhum fornecedor

foi declarado vencedor.

  No dia 06/03/2012, às 16:20:19 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para

fornecimento de gás GLP -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

12/03/2012, às 10:33:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

  No dia 12/03/2012, às 10:33:39 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para

fornecimento de gás GLP -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA SALVIANO CAMPOS - desclassificou

o fornecedor: MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA.. No dia 26/03/2012, às 14:42:56

horas, a situação do lote foi finalizada. 

  No dia 12/03/2012, às 10:33:39 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA SALVIANO

CAMPOS - desclassificou o fornecedor - MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA, no lote

(1) - Contratação de empresa para fornecimento de gás GLP. O motivo da desclassificação

foi: A empresa detentora do menor preço está INABILITADA, por descumprir o subitem

10.6.2 do Edital.

  No dia 26/03/2012, o Pregoeiroda Disputa da licitação  - ANA PAULA SALVIANO CAMPOS

-  cadastrou a seguinte minuta da ata: 

 Em virtude das inabilitações das empresas 1ª e 2ª colocadas, e por não haver outras

participantes, a licitação fica FRACASSADA. Desta forma, sugerimos a republicação da

mesma, a fim de obtermos êxito em novo procedimento licitatório. Concernente às

inabilitações, a Pregoeira sugere a autoridade superior desta pasta, a aplicação de medidas

cabíveis às empresas MBS DISTRIBUIDORA COM. LTDA. (1ª colocada) por deixar de

atender à exigência do subitem 10.6.2 do Edital, uma vez que em conformidade com o inciso

VII, art. 4º da Lei Federal nº. 10.520/2002, a empresa declarou atender a todas as

exigências do Edital, e GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. (2ª

colocada), pois, não apresentou os documentos necessários para habilitação no prazo

determinado e se quer justificou sua conduta. Nada mais a tratar, a Pregoeira e a Eq. de

Apoio encerraram os trabalhos com a lavratura desta ata que, após lida e achada conforme,

vai assinada e posteriormente submetida apreciação da autoridade superior.

  No dia 26/03/2012, às 14:42:55 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA SALVIANO

CAMPOS - desclassificou o fornecedor - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA
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LTDA, no lote (1) - Contratação de empresa para fornecimento de gás GLP. O motivo da

desclassificação foi: A empresa não apresentou a proposta e os documentos necessários

para habilitação, deixando de atender a exigência do subitem 10.1 do Edital.

  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.

ANA PAULA SALVIANO CAMPOS

Pregoeiro da Disputa

AFONSO CELSO BORGES JUNQUEIRA DE MATTOS

Autoridade Competente

FERNANDA TEODORO DA SILVA BARROS

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA


