
 

Câmara Municipal de Porto Alegre

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

EDITAL: 32/2013    PROCESSO: 4056/11 

Em 19/09/2013, às 10:10 horas, na CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - CMPA, sito à AV. LOUREIRO DA SILVA,
255 - CENTRO - PORTO ALEGRE - RS, na Sala de Pregão, reuniram-se o(a) Pregoeiro(a) deste órgão e respectivos
membros da Equipe de apoio, designados conforme Portaria n.º Portaria 294, publicada no D.O. em 01/07/2014,
para os procedimentos inerentes a sessão em epígrafe. 

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para alteração das placas indicativas de sinalização interna do
prédio da Câmara Municipal de Porto Alegre. Demais especificações no Anexo I do Edital. 

Tratamento ME/EPP: Preferência contratação para ME/EPP 

Habilitação: extra-sistema 

Recurso Administrativo: junto ao órgão promotor da licitação 

O(A) Pregoeiro(a), após o procedimento de abertura, exame das propostas iniciais de preços apresentadas e, a
partir do horário previsto no Edital, iniciou a sessão pública de disputa do pregão eletrônico, com a divulgação das
propostas de preços e em perfeita consonância com as especificações e condições de fornecimento detalhadas no
Edital. Aberta a etapa competitiva, foi considerado como primeiro lance a proposta inicial de melhor valor e iniciou-se
a fase de lances. Ao final do prazo previsto no Edital, acrescido do tempo randômico (de 1 a 30 minutos) gerado
automaticamente pelo sistema, foi encerrada a fase de disputa, classificando os fornecedores pela oferta de lances
de melhor valor.

 

Seq.: 1  Lote: LOTE ÚNICO

 

Resultado

O lote não foi adjudicado em 19/09/2013 às 15:40, por Rafael Mittelmann.
Motivo: valor quase 100% acima do valor de referência

 

Informações do Lote

Início do recebimento de propostas: 06/09/2013 10:00 Fim do recebimento de propostas: 19/09/2013 10:00

Tempo de disputa: 10 minutos Unidade dos lances: Monetária (R$), 2 casas decimais

Ordem dos lances: Decrescente Decremento mínimo dos lances: 1,00 (em Percentual)

 

Itens do lote de disputa

Item: 1

Descrição: 679017 - Item 1) 70 adesivagens parciais de placa  troca de nome do vereador ou partido, ou nome do
setor ou número de sala nas placas indicativas;

Descrição complementar:Item 1) 70 adesivagens parciais de placa  troca de nome do vereador ou partido, ou
nome do setor ou número de sala nas placas indicativas;

Quantidade: 70     Unidade de fornecimento: UNIDADE

 

Item: 2

Descrição: 679024 - Item 2) 70 adesivagens completas de placa dos gabine-tes dos vereadores e salas
administrativas (fundo, fita vermelha e nome, partido e número da sala);

Descrição complementar:Item 2) 70 adesivagens completas de placa dos gabinetes dos vereadores e salas
administrativas (fundo, fita vermelha e nome, partido e número da sala);

Quantidade: 70     Unidade de fornecimento: UNIDADE

 

Item: 3

Descrição: 679025 - Item 3) 50 adesivagens parciais de placa  fundo cinza;



Descrição complementar:Item 3) 50 adesivagens parciais de placa  fundo cinza;

Quantidade: 50     Unidade de fornecimento: UNIDADE

 

Item: 4

Descrição: 679026 - Item 4) 50 adesivagens parciais de placa  fitas vermelhas (conjunto de 02 linhas);

Descrição complementar:Item 4) 50 adesivagens parciais de placa  fitas vermelhas (conjunto de 02 linhas);

Quantidade: 50     Unidade de fornecimento: UNIDADE

 

Item: 5

Descrição: 679027 - Item 5) 150 adesivagens parciais nos totens para troca de nome do vereador, partido e
número de sala;

Descrição complementar:Item 5) 150 adesivagens parciais nos totens para troca de nome do vereador, partido e
número de sala;

Quantidade: 150     Unidade de fornecimento: UNIDADE

 

Item: 6

Descrição: 679032 - Item 6) 100 adesivagens nas placas indicativas dos Painéis Diretórios do número da sala e
denominação do setor;

Descrição complementar:Item 6) 100 adesivagens nas placas indicativas dos Painéis Diretórios do número da sala
e denominação do setor;

Quantidade: 100     Unidade de fornecimento: UNIDADE

 

Item: 7

Descrição: 679033 - Item 7) 40 adesivagens nas placas indicativas dos painéis móveis de sinalização direcional, do
número da sala e denominação do setor

Descrição complementar:Item 7) 40 adesivagens nas placas indicativas dos painéis móveis de sinalização
direcional, do número da sala e denominação do setor

Quantidade: 40     Unidade de fornecimento: UNIDADE

 

Item: 8

Descrição: 679035 - Item 8) 40 adesivagens nas placas indicativas dos painéis fixos de sinalização direcional, do
número da sala e denominação do setor.

Descrição complementar:Item 8) 40 adesivagens nas placas indicativas dos painéis fixos de sinalização direcional,
do número da sala e denominação do setor.

Quantidade: 40     Unidade de fornecimento: UNIDADE

 

Item: 9

Descrição: 679042 - Item 9) 36 taxas para fins de deslocamento, por pedido de serviço.

Descrição complementar:Item 9) 36 taxas para fins de deslocamento, por pedido de serviço.

Quantidade: 36     Unidade de fornecimento: UNIDADE

 

Propostas

A participação na presente disputa do lote evidencia ter o proponente examinado todos os termos deste edital e
seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta
inicial pelo sistema eletrônico. Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS
AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".

Participaram deste lote as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas:

Fornecedor CNPJ/CPF Valor (total, R$) Data / Hora ME/EPP
Situação da
Proposta

METAF IND E COM DE ESTRUTURAS
METALICAS LTDA

93.893.295/0001-
53

23.145,00 18/09/2013
14:17

Sim CLASSIFICADO

 

Classificação dos Lances       Lances sinalizados com "*" equivalem a Proposta Inicial

Valor do lance (total, R$) Fornecedor
Data / Hora
Lance

Data / Hora
Aceite

Situação do
Lance

23.145,00*
METAF IND E COM DE ESTRUTURAS
METALICAS LTDA

18/09/2013
14:17

CLASSIFICADO

 

Classificação

Posição Fornecedor CNPJ/CPF Melhor Oferta  



1 º METAF IND E COM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA 93.893.295/0001-53 23.145,00  

 

Abertura/Encerramento

Evento Data / Hora Observação

Abertura das Propostas 19/09/2013 12:19 Pregoeiro(a): Rafael Mittelmann

Início 19/09/2013 15:00 Início da sessão

Período Randômico 19/09/2013 15:10 Fim tempo normal definido e início tempo randômico

Encerramento 19/09/2013 15:32 Encerramento da sessão

 

Outros Eventos

Evento Data / Hora Usuário Observação

Propostas abertas 19/09/2013 12:19 Rafael Mittelmann

Início da disputa 19/09/2013 15:00 Rafael Mittelmann

Início do tempo randômico 19/09/2013 15:10

Encerramento automático da disputa 19/09/2013 15:32

Não adjudicação 19/09/2013 15:40 Rafael Mittelmann Lote não adjudicado.

 

Intenções de Recursos Interpostas

Não foi aberto prazo para registro de intenção de recurso.

 

Troca de Mensagens

Fornecedor Data / Hora Mensagem

Rafael Mittelmann
PREGOEIRO(A)

19/09/2013
15:00

boa tarde, favor avisar quando entrar na sala

LEANDRO ARISI
METAF IND E COM DE
ESTRUTURAS METALICAS
LTDA

19/09/2013
15:14

Boa tarde sr. pregoeiro, estava com problemas em nossa conexão aqui

Rafael Mittelmann
PREGOEIRO(A)

19/09/2013
15:17

ok

Rafael Mittelmann
PREGOEIRO(A)

19/09/2013
15:18

sua empresa é a única concorrente, entretanto, o valor está muito
acima dos R$ 10.200,00 que é meu preço de referência.

Rafael Mittelmann
PREGOEIRO(A)

19/09/2013
15:18

pelo que vi, a grande diferença é no valor da visita, que supera 50% de
sua proposta

Rafael Mittelmann
PREGOEIRO(A)

19/09/2013
15:19

como só sua empresa está concorrendo, peço que verifique sua
planilha para ver se é possível apresentar novo lance

LEANDRO ARISI
METAF IND E COM DE
ESTRUTURAS METALICAS
LTDA

19/09/2013
15:19

Ok Sr. Pregoeiro, peço alguns minutos para verificar os valores e dar
um retorno

Rafael Mittelmann
PREGOEIRO(A)

19/09/2013
15:20

ok

LEANDRO ARISI
METAF IND E COM DE
ESTRUTURAS METALICAS
LTDA

19/09/2013
15:30

Prezado Pregoeiro, entendemos que o valor está acima, porém cabe
justificar que serão 36 deslocamentos e que talvez não serão
executados todos os itens do serviço. Se fosse executado todo o
serviço de uma única vez, chegaríamos mais próximo do valor de
referência mas não no valor proposto

LEANDRO ARISI
METAF IND E COM DE
ESTRUTURAS METALICAS
LTDA

19/09/2013
15:31

Sabemos também da exigência do setor requisitante na qualidade dos
serviços

Rafael Mittelmann
PREGOEIRO(A)

19/09/2013
15:32

é que os serviços vão sendo executados ao longo do ano, já estão
previstas avarias que normalmente ocorrem em um periodo de 12
meses, se o service já estivesse todo pendente, poderia ser feito de
uma só vez

Rafael Mittelmann
PREGOEIRO(A)

19/09/2013
15:33

NEGOCIAÇÃO: se é seu menor lance, vou encerrar o pregão e pedir
autorização para repeti-lo

Rafael Mittelmann
PREGOEIRO(A)

19/09/2013
15:34

NEGOCIAÇÃO: senhor?



LEANDRO ARISI
METAF IND E COM DE
ESTRUTURAS METALICAS
LTDA

19/09/2013
15:34

NEGOCIAÇÃO: só um minuto por favor

LEANDRO ARISI
METAF IND E COM DE
ESTRUTURAS METALICAS
LTDA

19/09/2013
15:37

NEGOCIAÇÃO: Conseguiremos chegar em R$ 20.000,00 para execução
deste serviço

LEANDRO ARISI
METAF IND E COM DE
ESTRUTURAS METALICAS
LTDA

19/09/2013
15:37

NEGOCIAÇÃO: Conseguiremos chegar em R$ 20.000,00 para execução
deste serviço

Rafael Mittelmann
PREGOEIRO(A)

19/09/2013
15:39

NEGOCIAÇÃO: infelizmente não adianta, com um único concorrente
fechar a quase 100% acima do valor de referência não tem a menor
condição

Rafael Mittelmann
PREGOEIRO(A)

19/09/2013
15:39

NEGOCIAÇÃO: obrigado e quem sabe na próxima

 

Eventos Negociação Direta e Convocação ME/EPP (Lei Complementar 123)

Rodada Fornecedor Início Fim
Valor

classificado
Valor

ofertado
ME/EPP

Negociação
METAF IND E COM DE ESTRUTURAS
METALICAS LTDA

19/09/2013
15:32

19/09/2013
15:39

23.145,00
Não

ofertou
Sim

 

 

Após encerramento da fase de lances, e atendido os procedimentos da Lei Complementar 123, todos os lotes não
foram adjudicados conforme indicado no quadro Resultado da sessão pública, a classificação dos valores ofertados foi
publicada nos quadros de Propostas e Lances 
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo(a) Pregoeiro(a).

 

----------------------------------------------
Rafael Mittelmann
Pregoeiro(a) 

----------- Data / Hora de Geração da Ata: 23/07/2014 18:10 -----------


