
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE SAO MATEUS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -

(ES)

 

    Licitação: (Ano: 2021/ MUNICIPIO DE SAO MATEUS / Nº Processo: 000.783/2021)

 

     às 13:47:39 horas do dia 12/02/2021 no endereço AV JONES DOS SANTOS NEVES 70,

bairro CENTRO, da cidade de SAO MATEUS - ES, reuniram-se o Pregoeiro da disputa

Sr(a). RENATA ZANETE, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação,

para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 000.783/2021 -

2021/006/2021 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL

FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁLTICA (CONCRETO BETUMINOSO) E EMULSÃO

ASFÁLTICA RR-2C, A FRIO, FAIXA D DO D.E.R.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Massa Asfáltica (concreto Betuminoso), a frio, faixa D do D.E.R.

Lote (2) - Emulsão asfáltica RR-2C; composto de emulsão asfáltica catiônica de ruptura

media, pré-misturado a frio; aplicado em imprimaduras, superfícies, em serviços de

pavimentação rodoviária.

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

 

Lote (1) - Massa Asfáltica (concreto Betuminoso), a frio, faixa D do D.E.R.

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/02/2021 08:44:53:786 PAULITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS DE
PAVIMENTOS LTDA  R$ 107.985,00

10/02/2021 14:01:40:977 MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA  R$ 107.985,00

09/02/2021 15:10:30:129 GSF TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 107.985,00

04/02/2021 14:37:01:400 SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS
AMBIENTAIS EI  R$ 250.050,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/02/2021 08:44:53:786 PAULITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS DE
PAVIMENTOS LTDA  R$ 17.805,00

10/02/2021 14:01:40:977 MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA  R$ 17.805,00

09/02/2021 15:10:30:129 GSF TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 17.805,00

04/02/2021 14:37:01:400 SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS
AMBIENTAIS EI  R$ 150.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (2) - Emulsão asfáltica RR-2C; composto de emulsão asfáltica catiônica de ruptura

media, pré-misturado a frio; aplicado em imprimaduras, superfícies, em serviços de

pavimentação rodoviária.

 

    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 12/02/2021, às 14:13:34 horas, no lote (1) - Massa Asfáltica (concreto

Betuminoso), a frio, faixa D do D.E.R. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 18/02/2021, às 13:03:45 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 18/02/2021, às 13:03:45 horas, no lote (1) - Massa Asfáltica (concreto

Betuminoso), a frio, faixa D do D.E.R. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu a convocação efetuada

pela pregoeira, sanando as duvidas existentes, comprovando o atendimento às exigências

de habilitação, estando o valor finalizado abaixo do estimado em nosso processo. No dia

18/02/2021, às 13:52:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/02/2021, às 13:52:31 horas, no lote (1) - Massa Asfáltica (concreto

Betuminoso), a frio, faixa D do D.E.R. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, não

houve manifestação de intenção de recurso,  sendo, portanto, adjudicado o presente lote.

12/02/2021 14:08:32:904 GSF TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 74.990,90

12/02/2021 14:11:26:049 MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA  R$ 74.999,00

12/02/2021 14:08:00:849 PAULITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS DE
PAVIMENTOS LTDA  R$ 76.000,00

12/02/2021 14:04:58:070 SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS
AMBIENTAIS EI  R$ 85.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

12/02/2021 14:12:22:359 MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA  R$ 9.000,00

12/02/2021 14:10:06:065 PAULITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS DE
PAVIMENTOS LTDA  R$ 9.500,00

09/02/2021 15:10:30:129 GSF TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 17.805,00

04/02/2021 14:37:01:400 SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS
AMBIENTAIS EI  R$ 150.000,00
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No dia 18/02/2021, às 14:02:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/02/2021, às 14:02:48 horas, no lote (1) - Massa Asfáltica (concreto

Betuminoso), a frio, faixa D do D.E.R. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Motivo da alteração:  correção de detalhamento do valor.

No dia 18/02/2021, às 17:00:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/02/2021, às 17:00:56 horas, no lote (1) - Massa Asfáltica (concreto

Betuminoso), a frio, faixa D do D.E.R. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o

fornecedor: GSF TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME. No dia

19/02/2021, às 09:17:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/02/2021, às 09:17:13 horas, no lote (1) - Massa Asfáltica (concreto

Betuminoso), a frio, faixa D do D.E.R. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu as exigências de

habilitação e envio da proposta de preços readequada conforme exigido em edital e dentro

do prazo determinado, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia

19/02/2021, às 10:04:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/02/2021, às 10:04:23 horas, no lote (1) - Massa Asfáltica (concreto

Betuminoso), a frio, faixa D do D.E.R. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, não

houve manifestação de intenção de recurso,  sendo, portanto, adjudicado o presente lote.

 

    No dia 19/02/2021, às 10:04:23 horas, no lote (1) - Massa Asfáltica (concreto

Betuminoso), a frio, faixa D do D.E.R. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA com o valor

R$ 74.998,50.

 

    No dia 12/02/2021, às 14:16:35 horas, no lote (2) - Emulsão asfáltica RR-2C; composto de

emulsão asfáltica catiônica de ruptura media, pré-misturado a frio; aplicado em

imprimaduras, superfícies, em serviços de pavimentação rodoviária. -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 12/02/2021, às 16:33:09 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2021, às 16:33:09 horas, no lote (2) - Emulsão asfáltica RR-2C; composto de

emulsão asfáltica catiônica de ruptura media, pré-misturado a frio; aplicado em

imprimaduras, superfícies, em serviços de pavimentação rodoviária. -  a situação do lote foi
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alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O arrematante

atendeu as exigências do edital quanto a documentação de habilitação e envio de proposta

readequada no prazo determinado, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo,

sendo, portanto, declarado vencedor. No dia 18/02/2021, às 12:57:46 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/02/2021, às 12:57:46 horas, no lote (2) - Emulsão asfáltica RR-2C; composto de

emulsão asfáltica catiônica de ruptura media, pré-misturado a frio; aplicado em

imprimaduras, superfícies, em serviços de pavimentação rodoviária. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo

recursal previsto em edital, não houve manifestação de intenção de recurso, sendo,

portanto, adjudicado o presente lote.

 

    No dia 18/02/2021, às 12:57:46 horas, no lote (2) - Emulsão asfáltica RR-2C; composto de

emulsão asfáltica catiônica de ruptura media, pré-misturado a frio; aplicado em

imprimaduras, superfícies, em serviços de pavimentação rodoviária. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARTINELLI PAVIMENTOS

ESPECIAIS LTDA com o valor R$ 9.000,00.

 

    No dia 18/02/2021, às 17:00:56 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - GSF TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME,

no lote (1) - Massa Asfáltica (concreto Betuminoso), a frio, faixa D do D.E.R. O motivo da

desclassificação foi: Conforme mensagem anterior, no dia 12/02, as 14h40, foi concedido

prazo de 03h para que a empresa GSF encaminhasse os documentos corrompidos e a

PROPOSTA READEQUADA. Verifica-se, conforme registro no sistema, que a empresa

concluiu o envio dos documentos fora do prazo, além disso não anexou PROPOSTA

READEQUADA. Sendo assim, a mesma não atendeu as exigências do edital quanto a prazo

e envio de proposta readequada, o que promoverá sua desclassificação.

 

    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.

 

RENATA ZANETE

Pregoeiro da disputa

 

DANIEL SANTANA BARBOSA

Autoridade Competente

 

CARLA MARIA MIOTTO GAIA
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Membro Equipe Apoio

 

JOSILAYNE GRIGORIO DE AZEREDO

Membro Equipe Apoio

 

ALINE CHAVES FERREIRA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
26.991.925/0001-35 GSF TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME

20.588.145/0001-62 MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA

20.482.448/0001-04 PAULITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS DE PAVIMENTOS LTDA

36.316.364/0001-22 SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EI
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