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A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Lajes/RN torna público que
após análise da documentação, foram credenciadas as empresas: AUTO
POSTO SÃO TOMÉ LTDA, CNPJ N° 04.839.900/000773, neste
ato representada pelo Sr. Alírio Andrier Ferreira de Lima, portador do
CPF sob o N° 036.293.90471 e ALTO POSTO PASSA E FICA
LTDA CNPJ: 35.649.219/000796, neste ato representada pela Sra.
Maria Giselda de Souza, portadora do CPF sob o N° 157.014.33404.
Passouse para a fase de análise da proposta, encontrando os seguintes
valores: AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA, Lote I – Gasolina
Comum, R$: 3,80 (Três reais e oitenta centavos), Lote II – Óleo Diesel
Comum, R$: 2,93 (Dois reais e noventa e três centavos), Lote III –
Óleo Diesel S10, R$: 3,15 (Três reais e quinze centavos) e Lote IV –
Etanol, R$: 3,00 (Três reais), totalizando um montante final em todos os
lotes de R$: 2.748.588,00 (Dois milhões setecentos e quarenta e oito
mil quinhentos e oitenta e oito reais). Nesta fase, ficou constatado que a
empresa ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA, deixou de cumprir o
item: 2.6. Os proponentes também deverão apresentar proposta
inserida em meio eletrônico disponibilizado pela Pregoeira e Equipe
de Apoio, através de software (MEDIADOR). Omissão sob pena de
desclassificação
da
mesma.
Ficando,
desta
forma,
DESCLASSIFICADA. Após a análise das propostas pela Pregoeira,
foi aberta a sessão para lances verbais, chegando aos seguintes valores
finais de: POSTO SÃO TOMÉ LTDA, Lote I – Gasolina Comum,
R$: 3,75 (Três reais e setenta e cinco centavos), Lote II – Óleo Diesel
Comum, R$: 2,88 (Dois reais e oitenta e oito centavos), Lote III – Óleo
Diesel S10, R$: 3,10 (Três reais e dez centavos) e Lote IV – Etanol,
R$: 2,95 (Dois reais e noventa e cinco centavos), totalizando um
montante final em todos os lotes de R$: 2.705.238,00 (Dois milhões
setecentos e cinco mil duzentos e trinta e oito reais), de acordo com o
mapa em anexo. Em seguida passouse para a fase de
HABILITAÇÃO, nesta fase após a análise da documentação pela
Pregoeira e Comissão de Licitação e constatandose que a empresa
AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA, deixou de cumprir o item:
10.1.4, Parágrafo primeiro: Para efeito de atendimento à condição de
compatibilidade em quantidade com o objeto do presente pregão,
considerase a exigência mínima de comprovação de 50% (cinquenta
por cento) de entrega anterior de cada item constante do Anexo III
Termo de Referência. Ficando, desta forma, INABILITADA. Diante
do exposto, a Pregoeira declara o Processo FRACASSADO.
Lajes/RN, 03 de abril de 2017.
MARIA DAS NEVES DE SOUZA ARAÚJO
Pregoeira Oficial
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