
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: FUNDACAO LUIZ ENGLERT - COMPRAS FLE - (RS)

 

    Licitação: (Ano: 2021/ FUNDACAO LUIZ ENGLERT / Nº Processo: 005/2021)

 

     às 14:15:24 horas do dia 08/07/2021 no endereço R MATIAS JOSE BINS-364, bairro

TRES FIGUEIRAS, da cidade de PORTO ALEGRE - RS, reuniram-se o Pregoeiro da

disputa Sr(a). ANDREA GOUVEA DA SILVEIRA VIDOR, e a respectiva Equipe de Apoio,

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

Nº Processo: 005/2021 - 2021/001/2021 que tem por objeto 1.1.O objeto da presente

licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para AQUISIÇÃO DE COMPONENTES

CLADEADOS, para atender às necessidades do LAMEF/UFRG  Escola de Engenharia,

conforme especificações no Termo de referência, cujo valor referência é de R$ 351.070,40

(trezentos e cinquenta e um mil, setenta reais e quarenta centavos).

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - COMPONENTES CLADEADOS DE 550MM

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - COMPONENTES CLADEADOS DE 550MM

 

    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 08/07/2021, às 14:37:06 horas, no lote (1) - COMPONENTES CLADEADOS DE

550MM -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/07/2021 11:54:21:902 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 551.070,00

08/07/2021 13:12:01:075 SANTOS & SANABRIA LTDA - ME  R$ 350.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/07/2021 14:33:45:223 SANTOS & SANABRIA LTDA - ME  R$ 347.500,00

08/07/2021 11:54:21:902 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 551.070,00

03/08/2021 Página 1 de 3



seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 14/07/2021,

às 14:01:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/07/2021, às 14:01:39 horas, no lote (1) - COMPONENTES CLADEADOS DE

550MM -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ANDREA GOUVEA DA SILVEIRA VIDOR - desclassificou o

fornecedor: SANTOS & SANABRIA LTDA - ME. No dia 14/07/2021, às 14:35:00 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/07/2021, às 11:21:24 horas, no lote (1) - COMPONENTES CLADEADOS DE

550MM -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/08/2021, às 16:46:08

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/08/2021, às 16:46:08 horas, no lote (1) - COMPONENTES CLADEADOS DE

550MM -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi

o seguinte: FORNECEDOR CUMPRIU COM AS EXIGENCIAS EDITALÍCIAS. No dia

03/08/2021, às 16:47:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/08/2021, às 16:47:12 horas, no lote (1) - COMPONENTES CLADEADOS DE

550MM -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: LOTE ADJUDICADO.

 

    No dia 03/08/2021, às 16:47:12 horas, no lote (1) - COMPONENTES CLADEADOS DE

550MM -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa SANTOS & SANABRIA LTDA - ME com o valor R$ 347.500,00.

 

    No dia 14/07/2021, às 14:35:00 horas, o Pregoeiro da licitação - ANDREA GOUVEA DA

SILVEIRA VIDOR - desclassificou o fornecedor - MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI,

no lote (1) - COMPONENTES CLADEADOS DE 550MM. O motivo da desclassificação foi:

Fornecedor convocado para negociação, pois o valor ofertado é acima do valor

referencia,deixou de atender a convocação.

 

    No dia 03/08/2021, às 16:48:35 horas, a autoridade competente da licitação - ALLAN

RODRIGUES DA SILVA - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    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.

 

ANDREA GOUVEA DA SILVEIRA VIDOR
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Pregoeiro da disputa

 

ALLAN RODRIGUES DA SILVA

Autoridade Competente

 

DOUGLAS DA SILVA SILVEIRA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
02.405.020/0001-78 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

09.655.897/0001-66 SANTOS & SANABRIA LTDA - ME
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