PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

ATA CREDENCIAMENTO, RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE
PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 178/2010/CML/SEMAD/PVH
Aos trinta dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dez, às 10h30min na Sala de Licitações
da Coordenadoria Municipal de Licitações/SEMAD, localizada na Rua Duque de Caxias, nº 186,
bairro Arigolândia, nesta cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia, reuniu-se o Pregoeiro da
equipe 06 portaria nº 1457/SEMAD/CMRH/DICAS de 21/09/2010, publicado no DOM nº 3.843 de
21/09/2010, Sr. Francislay Carvalho Leite e equipe composta pela Sr. Sidomar Pereira da Silva e
a Srª Natália Lima Santos. o Pregão Presencial nº 178/2010/CML/SEMAD/PVH, que tem por
objeto: AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE ALUMÍNIO, para atender a SEMAD. Dando
início aos trabalhos o Pregoeiro apresentou a equipe de apoio, informou aos presentes o objetivo do
referido pregão, fez uma explanação a respeito dos procedimentos a serem adotados, comunicou aos
licitantes que, depois de aberto o envelope nº 01 não cabe desistência de proposta e ressaltou ainda
que na ausência do licitante quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicará na
preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na ata. Prosseguindo, deu-se início a fase
de credenciamento, onde as licitantes entregaram ao Pregoeiro a declaração de plenos
conhecimentos e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. Ficam as Empresas
Credenciadas conforme quadro abaixo:
EMPRESA CREDENCIADA
01 – SANTA REGINA BRASIL - ME, CNPJ nº 00.697.452/0001-74, representada neste ato
pelo Sr. Djalma Nunes Lima, portador do RG nº 000151823 SSP-RO e CPF nº 152.047.23234.
02 – ATIBAIA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA, CNPJ nº 63.777.254/0001-30,
representada neste ato pelo Sr. Frank Masao Hayashida, portador do RG nº 27.234.135-6
SSP-SP e CPF nº 171.968.458-89.
03 – MONTEIRO COMERCIO E SERVIÇOS - ME, CNPJ nº 10.547.978/0001-21,
representada neste ato pelo Sr. Francisco Roberto Pereira de Castro, portador do RG nº
390.784 SSP-ROe CPF nº 591.635.772-91.
04 – PALLADIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME, CNPJ nº
12.492.961/0001-40, representada neste ato pelo Srª. Ana Cristina de Oliveira, portador do
RG nº 518.730 SSP-ROe CPF nº 595.053.462-04.
05 – DEX DISTRIBUIDORA LTDA - ME, CNPJ nº 05.549.881/0001-18, representada neste
ato pelo Srª. Jane Quirino Bezerra, portador do RG nº 433.027 SSP-ROe CPF nº
420.710.622-72.
Em seguida o Pregoeiro designou a equipe de apoio o recolhimento dos envelopes contendo as
propostas de preços e documentos de habilitação das empresas a participar do certame licitatório, os
quais foram rubricados, conferidos e acostados nos autos em epígrafe. Prosseguindo o certame, o
Pregoeiro passou à abertura do envelope 01, contendo as propostas de preços, os quais foram
rubricados pelos presentes, conferidos e acostados nos autos. Ato contínuo, comunica aos licitantes
que a empresa: SANTA REGINA BRASIL – ME, foi desclassificada por não apresentar a
Declaração Independente de Proposta em conformidade com o item: 9.2.6 do edital, em seguida o
Pregoeiro inicia a fase de lances verbais onde as empresas ofertam seus lances de forma decrescente
do maior para o menor valor. Ficando classificada conforme quadro abaixo:
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EMPRESA CLASSIFICADA
PALLADIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME, Vencedora do
único item em 1ª Lugar no valor negociado de R$ 29.500,00. Importando a ser adjudicado á
empresa o valor total de R$ 29.500,00 (Vinte e nove mil e quinhentos reais).
DEX DISTRIBUIDORA LTDA - ME, CNPJ nº 05.549.881/0001-18, representada neste ato
pelo Srª. Jane Quirino Bezerra, portador do RG nº 433.027 SSP-ROe CPF nº 420.710.622-72.
ATIBAIA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA, CNPJ nº 63.777.254/0001-30,
representada neste ato pelo Sr. Frank Masao Hayashida, portador do RG nº 27.234.135-6
SSP-SP e CPF nº 171.968.458-89.
Após o termino da disputa de preços, o Pregoeiro inicia à abertura do envelope 02 – Documentos de
Habilitação da empresa vencedora da etapa de lances, onde o licitante bem como o Pregoeiro e a
equipe de apoio vistam as documentações da empresa. Em seguida o Pregoeiro e a equipe de Apoio
analisa a referida documentação e informa a todos os presentes que a Empresa: PALLADIUM
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA – ME, está Habilitada à luz das
normas Editalícias e da Lei Federal nº. 10.520/2002. Ato continua o Pregoeiro declara vencedor a
empresa citada acima. Declarado o vencedor, ao final da sessão, o Pregoeiro questiona ao licitante
presente, quanto à interposição de recurso, sendo que o licitante não manifestou interesse em
interpor recurso. Assim, após toda a análise da proposta escrita, bem como a negociação e análise da
documentação de habilitação, o Pregoeiro adjudica o único item à empresa: PALLADIUM
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME, perfazendo o valor total para a
contratação de R$ 29.500,00 (Vinte e nove mil e quinhentos reais), contra R$ 42.500,00
(Quarenta e dois mil e quinhentos reais), valor máximo e atestado conforme quadro comparativo
às fls. 36, pela Secretaria Municipal de Administração – SEMAD. Ausentaram-se as empresas
Dex Distribuidora Ltda – ME, Atibaia Representações e Comércio Ltda e Sandra Regina. E
nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão e lavrada a presente Ata por mim _____
Sidomar Pereira da Silva – Secretário da Equipe, que depois de lida e achada conforme, vai
assinada pelos presentes. Porto Velho/ RO – 30/12/2010, às 12 horas e 16 minutos.

Adm. Francisley Carvalho Leite
Pregoeiro/CML/SEMAD

Sidomar Pereira da Silva
Equipe de Apoio/CML/SEMAD

Natália Lima dos Santos
Equipe de Apoio/CML/SEMAD
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