
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL - COMISSAO GERAL DE LICITACAO

- (GO)

 

    Licitação: (Ano: 2012/ GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL / Nº Processo: 4.604.472-

0/11)

 

     Às 10:01:24 horas do dia 10/08/2012 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). MONICA LUIZA VICZNEVSKI, e a respectiva Equipe de Apoio,

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

Nº 4.604.472-0/11 - 2012/045/12-REP que tem por objeto Contratação de Empresa

Especializada para Confecção de Blocos de Área Azul e Blocos de Auto de Infração para

imposição de penalidade - AIIP, para atender a Agência Municipal de Trânsito, Transportes

e Mobilidade - AMT, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus

Anexos..

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Blocos de área azul e blocos de auto de infração

    Após a etapa de lances, COM DISPUTA EM SESSÃO PUBLICA, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Blocos de área azul e blocos de auto de infração

 

    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

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/08/2012 09:36:07:562 INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA  R$ 81.350,00

09/08/2012 22:11:13:738 FORMASET INDUSTRIAL LTDA  R$ 81.999,00

07/08/2012 22:35:38:646 MUNDIAL COPIAS LTDA ME  R$ 100.000,00

30/07/2012 16:18:46:504 GRAFICA E EDITORA GRAFICA SETE LTDA  R$ 82.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/08/2012 10:37:20:085 FORMASET INDUSTRIAL LTDA  R$ 58.300,00

10/08/2012 10:37:06:677 MUNDIAL COPIAS LTDA ME  R$ 62.499,00

10/08/2012 10:36:06:752 GRAFICA E EDITORA GRAFICA SETE LTDA  R$ 68.500,00

09/08/2012 09:36:07:562 INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA  R$ 81.350,00



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 10/08/2012, às 11:01:24 horas, no lote (1) - Blocos de área azul e blocos de auto

de infração -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/08/2012, às

11:25:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/08/2012, às 11:25:48 horas, no lote (1) - Blocos de área azul e blocos de auto

de infração -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 17/08/2012, às

15:29:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2012, às 15:29:47 horas, no lote (1) - Blocos de área azul e blocos de auto

de infração -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

    No dia 17/08/2012, às 15:29:47 horas, no lote (1) - Blocos de área azul e blocos de auto

de infração -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à

empresa FORMASET INDUSTRIAL LTDA com o valor R$ 58.300,00.

 

        No dia 17/08/2012, o Pregoeiroda Disputa da licitação  - MONICA LUIZA VICZNEVSKI

-  cadastrou a seguinte minuta da ata: 

 

    Após análise das documentações exigidas no Edital a empresa foi HABILITADA. Desta

forma, o objeto desta licitação fica ADJUDICADO à licitante vencedora. Diante da ausência

de intenção de recursos, a Pregoeira declarou encerrada a sessão, lavrando a presente Ata

que, lida e achada conforme, vai assinada por Ela, Equipe de Apoio.

 

    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.

 

MONICA LUIZA VICZNEVSKI

Pregoeiro da Disputa

 

FRADIQUE MACHADO DE MIRANDA DIAS

Autoridade Competente

 

FERNANDA TEODORO DA SILVA BARROS

Membro Equipe Apoio

 



Proponentes:

FORMASET INDUSTRIAL LTDA

GRAFICA E EDITORA GRAFICA SETE LTDA

INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA

MUNDIAL COPIAS LTDA ME


