
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DA BAHIA -

COREN-BA - (BA)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DA

BAHIA / Nº Processo: 166/2018)

 

     às 10:18:59 horas do dia 14/12/2018 no endereço PRACA ALMIRANTE COELHO NETO

2, bairro BARRIS, da cidade de SALVADOR - BA, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

ELISANGELA CONCEICAO ASSIS DE SANTANA, e a respectiva Equipe de Apoio,

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

Nº Processo: 166/2018 - 2018/031/2018 que tem por objeto Contratação de empresa

especializada na prestação de serviço de gerenciamento de execução de manutenção

preventiva e corretiva de veículos automotores, incluindo mecânica, elétrica, hidráulica,

borracharia, lanternagem, pintura, funilaria, vidraçaria, capotaria, retificação de motores,

balanceamento de rodas, troca de filtros de óleo e filtro de ar, fornecimento de lubrificantes,

troca de baterias, extintores de incêndio, alinhamento de direção, além da mão-de-obra e o

fornecimento de peças, produtos, acessórios, componentes, materiais originais e

recomendados pelos fabricantes, de acordo com as características de cada veículo, por

meio de concessionárias, oficinas multimarcas e centros automotivos credenciados, sendo o

gerenciamento executado por meio da implantação e operação de um sistema informatizado

e integrado de gestão via web, visando atender os veículos oficiais da frota do COREN-BA,

mediante o regime de empreitada por preço unitário, conforme exigências editalicias.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - MENOR PERCENTUAL DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - Serviço de

Gerenciamento e execução de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do COREN-

BA.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - MENOR PERCENTUAL DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - Serviço de

Gerenciamento e execução de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do COREN-

BA.
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    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 14/12/2018, às 10:58:37 horas, no lote (1) - MENOR PERCENTUAL DE TAXA DE

ADMINISTRAÇÃO - Serviço de Gerenciamento e execução de manutenção preventiva e

corretiva dos veículos do COREN-BA. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 20/12/2018, às 09:41:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/12/2018, às 09:41:56 horas, no lote (1) - MENOR PERCENTUAL DE TAXA DE

ADMINISTRAÇÃO - Serviço de Gerenciamento e execução de manutenção preventiva e

corretiva dos veículos do COREN-BA. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa Max Frota Serviços de

Manutenção de Frota Ltda, vencedora deste certame por encontrar-se em pleno

atendimento as exigências deste Edital. No dia 20/12/2018, às 09:43:43 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/12/2018, às 09:43:42 horas, no lote (1) - MENOR PERCENTUAL DE TAXA DE

ADMINISTRAÇÃO - Serviço de Gerenciamento e execução de manutenção preventiva e

corretiva dos veículos do COREN-BA. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o objeto deste Pregão a empresa Max Frota

Serviços de manutenção de Frota Ltda, por estar em pleno atendimento a Lei de Licitações

e Contratos Administrativos e as exigencias editalícias.

 

    No dia 20/12/2018, às 09:43:42 horas, no lote (1) - MENOR PERCENTUAL DE TAXA DE

ADMINISTRAÇÃO - Serviço de Gerenciamento e execução de manutenção preventiva e

corretiva dos veículos do COREN-BA. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE

FROTA LTDA com o valor R$ 0,01.

 

    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.
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ELISANGELA CONCEICAO ASSIS DE SANTANA

Pregoeiro da disputa

 

MARLYANE CASTRO GARCIA DE CARVALHO

Autoridade Competente

 

JOANA ANGELICA MIRANDA LIMA

Membro Equipe Apoio

 

Proponente:
27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA
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