
 

Câmara Municipal de Porto Alegre

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

EDITAL: 56/2013    PROCESSO: 3166/13 

Em 20/12/2013, às 11:01 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 - Aquisição de oito bandeiras, sendo: duas da cidade de Porto Alegre, duas do Estado do
Rio Grande do Sul, duas do Brasil e duas do Mercosul. 

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.

Eventos

Evento Data / Hora Usuário Observação

Homologação de
licitação

28/01/2014
15:56

ALBANO ASSIS CARVALHO DA
SILVA

Homologado por: ALBANO ASSIS CARVALHO
DA SILVA

 

Seq.: 1  Lote: Aquisição de oito bandeiras oficiais.

 

Resultado

O lote não foi adjudicado em 20/12/2013 às 15:21, por Rosemary Rocha Maurer.
Motivo: A única concorrente apresentou cotação de aproximadamente 100% acima do nosso preço de referência.

 

Informações do Lote

Início do recebimento de propostas: 10/12/2013 10:00 Fim do recebimento de propostas: 20/12/2013 11:00

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

Ordem dos lances: Decrescente Decremento mínimo dos lances: 0,01 (valor absoluto)

 

Itens do lote de disputa

Item: 1

Descrição: 705612 - Item 1: duas (02) bandeiras da Cidade de Porto Alegre.

Descrição complementar:Item 1: duas (02) bandeiras da Cidade de Porto Alegre. As bandeiras deverão ser
confeccionadas, cada uma, em nylon pára-quedas, nas medidas de 2,25m x 3,20m (5 panos), resistentes às
intempéries e à ação solar e deverão possuir reforços do mesmo tecido nas extremidades do lado oposto à tralha.
A tralha deverá abranger totalmente uma de suas extensões (à do mastro), sem emendas, ser dotada de ilhoses
de latão, reforçada com entretela plástica e corda de polipropileno de 4mm ou superior. As alças deverão ser com
cordas de polipropileno de 4mm ou superior. As costuras deverão ser executadas com linha poliamida super-
resistente. As bordas superior e inferior serão reforçadas com o próprio nylon e com 02 (duas) costuras paralelas. A
borda do lado oposto ao da tralha será com 03 (três) costuras paralelas. As ligações internas serão com 02 (duas)
costuras paralelas. Garantia: _____ meses (mínimo de 12 meses). Indicar marca/referência: ___________________

Quantidade: 2     Unidade de fornecimento: PECA

 



Item: 2

Descrição: 705614 - Item 2: duas (02) bandeiras do Estado do Rio Grande do Sul.

Descrição complementar:Item 2: duas (02) bandeiras do Estado do Rio Grande do Sul. As bandeiras deverão ser
confeccionadas, cada uma, em nylon pára-quedas, nas medidas de 2,25m x 3,20m (5 panos), resistentes às
intempéries e à ação solar e deverão possuir reforços do mesmo tecido nas extremidades do lado oposto à tralha.
A tralha deverá abranger totalmente uma de suas extensões (à do mastro), sem emendas, ser dotada de ilhoses
de latão, reforçada com entretela plástica e corda de polipropileno de 4mm ou superior. As alças deverão ser com
cordas de polipropileno de 4mm ou superior. As costuras deverão ser executadas com linha poliamida super-
resistente. As bordas superior e inferior serão reforçadas com o próprio nylon e com 02 (duas) costuras paralelas. A
borda do lado oposto ao da tralha será com 03 (três) costuras paralelas. As ligações internas serão com 02 (duas)
costuras paralelas. Garantia: _____ meses (mínimo de 12 meses). Indicar marca/referência: ___________________

Quantidade: 2     Unidade de fornecimento: PECA

 

Item: 3

Descrição: 705616 - Item 3: duas (02) bandeiras do Brasil.

Descrição complementar:Item 3: duas (02) bandeiras do Brasil. Bandeiras oficiais, para uso externo, totalizando
08 bandeiras, conforme especificações e quantidades abaixo. As bandeiras deverão ser confeccionadas, cada uma,
em nylon pára-quedas, nas medidas de 2,25m x 3,20m (5 panos), resistentes às intempéries e à ação solar e
deverão possuir reforços do mesmo tecido nas extremidades do lado oposto à tralha. A tralha deverá abranger
totalmente uma de suas extensões (à do mastro), sem emendas, ser dotada de ilhoses de latão, reforçada com
entretela plástica e corda de polipropileno de 4mm ou superior. As alças deverão ser com cordas de polipropileno
de 4mm ou superior. As costuras deverão ser executadas com linha poliamida super-resistente. As bordas superior
e inferior serão reforçadas com o próprio nylon e com 02 (duas) costuras paralelas. A borda do lado oposto ao da
tralha será com 03 (três) costuras paralelas. As ligações internas serão com 02 (duas) costuras paralelas. Garantia:
_____ meses (mínimo de 12 meses). Indicar marca/referência: ___________________

Quantidade: 2     Unidade de fornecimento: PECA

 

Item: 4

Descrição: 705618 - Item 4: duas (02) bandeiras do Mercosul.

Descrição complementar:Item 4: duas (02) bandeiras do Mercosul. Bandeiras oficiais, para uso externo,
totalizando 08 bandeiras, conforme especificações e quantidades abaixo. As bandeiras deverão ser confeccionadas,
cada uma, em nylon pára-quedas, nas medidas de 2,25m x 3,20m (5 panos), resistentes às intempéries e à ação
solar e deverão possuir reforços do mesmo tecido nas extremidades do lado oposto à tralha. A tralha deverá
abranger totalmente uma de suas extensões (à do mastro), sem emendas, ser dotada de ilhoses de latão,
reforçada com entretela plástica e corda de polipropileno de 4mm ou superior. As alças deverão ser com cordas de
polipropileno de 4mm ou superior. As costuras deverão ser executadas com linha poliamida super-resistente. As
bordas superior e inferior serão reforçadas com o próprio nylon e com 02 (duas) costuras paralelas. A borda do lado
oposto ao da tralha será com 03 (três) costuras paralelas. As ligações internas serão com 02 (duas) costuras
paralelas. Garantia: _____ meses (mínimo de 12 meses). Indicar marca/referência: ___________________

Quantidade: 2     Unidade de fornecimento: PECA

 

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

BANDEBRAS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

21.203.567/0001-
35

5.744,00 18/12/2013
13:34

Sim CLASSIFICADO

Item 1: Item 1: duas (02) bandeiras da Cidade de Porto Alegre.
Marca: BANDEBRAS
Modelo: OFICIAL

Item 2: Item 2: duas (02) bandeiras do Estado do Rio Grande do Sul.
Marca: BANDEBRAS
Modelo: OFICIAL

Item 3: Item 3: duas (02) bandeiras do Brasil.
Marca: BANDEBRAS
Modelo: OFICIAL

Item 4: Item 4: duas (02) bandeiras do Mercosul.
Marca: BANDEBRAS
Modelo: OFICIAL

 

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



5.744,00* BANDEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA

18/12/2013
13:34

CLASSIFICADO

 

Classificação

Posição Fornecedor CNPJ/CPF Melhor Oferta  

1 º BANDEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21.203.567/0001-35 5.744,00  

 

Abertura/Encerramento

Evento Data / Hora Observação

Abertura das Propostas 20/12/2013 11:15 Pregoeiro(a): Rosemary Rocha Maurer

Início 20/12/2013 14:04 Início da sessão

Período Randômico 20/12/2013 14:14 Fim tempo normal definido e início tempo randômico

Encerramento 20/12/2013 14:26 Encerramento da sessão

 

Outros Eventos

Evento Data / Hora Usuário Observação

Propostas abertas 20/12/2013 11:15 Rosemary Rocha Maurer

Início da disputa 20/12/2013 14:04 Rosemary Rocha Maurer

Início do tempo randômico 20/12/2013 14:14

Encerramento automático da disputa 20/12/2013 14:26

Não adjudicação 20/12/2013 15:21 Rosemary Rocha Maurer Lote não adjudicado.

 

Intenções de Recursos Interpostas

Não foi aberto prazo para registro de intenção de recurso.

 

Troca de Mensagens

Fornecedor Data / Hora Mensagem

Rosemary Rocha Maurer
PREGOEIRO(A)

20/12/2013
14:05

Boa tarde, senhoras e senhores. Está aberta a etapa de lances do
Pregão Eletrônico 56/2013. A partir deste momento estamos aceitando
seus lances pelo VALOR TOTAL DO LOTE.

Rosemary Rocha Maurer
PREGOEIRO(A)

20/12/2013
14:11

Precisamos de lances!!

Rosemary Rocha Maurer
PREGOEIRO(A)

20/12/2013
14:29

NEGOCIAÇÃO: Senhor(a) Licitante, boa tarde! ainda há margem para
negociação? qual seu melhor lance?

Rosemary Rocha Maurer
PREGOEIRO(A)

20/12/2013
14:34

NEGOCIAÇÃO: Nossos preços unitários estão em torno de R$ 370,00.
Qual o mais próximo que sua empresa consegue ofertar?

MOEMA LIS DE LEANDRO E
LIMA
BANDEBRAS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

20/12/2013
14:39

NEGOCIAÇÃO: Boa tarde.

MOEMA LIS DE LEANDRO E
LIMA
BANDEBRAS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

20/12/2013
14:39

NEGOCIAÇÃO: Acabei de entrar, vou verificar o que pode ser feito. Um
instante por gentileza.

Rosemary Rocha Maurer
PREGOEIRO(A)

20/12/2013
14:44

NEGOCIAÇÃO: OK, AGUARDO.

MOEMA LIS DE LEANDRO E
LIMA
BANDEBRAS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

20/12/2013
14:44

NEGOCIAÇÃO: Estou verificando os valores, mas o valor de R$ 370 é
cerca de 50% menor que o valor do meu lance inicial. Mesmo que
possamos reduzir o valor unitário, certamente não chegará a R$ 370.

MOEMA LIS DE LEANDRO E
LIMA
BANDEBRAS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

20/12/2013
14:44

NEGOCIAÇÃO: A verba disponível é de R$ 370/und?

Rosemary Rocha Maurer
PREGOEIRO(A)

20/12/2013
14:52

NEGOCIAÇÃO: Sim, totalizando R$ 2.980,00 aproximadamente.

Rosemary Rocha Maurer
PREGOEIRO(A)

20/12/2013
14:53

NEGOCIAÇÃO: Inclusive os orçamentos de que dispomos nos autos do
processo têm valores diferenciados para os modelos das bandeiras,
diferentemente de sua proposta.



MOEMA LIS DE LEANDRO E
LIMA
BANDEBRAS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

20/12/2013
14:53

NEGOCIAÇÃO: Sinto muito, infelizmente não poderemos cobrir. O valor
é praticamente a metade do nosso preço.

MOEMA LIS DE LEANDRO E
LIMA
BANDEBRAS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

20/12/2013
14:54

NEGOCIAÇÃO: Na verdade, o valor das bandeiras é diferente de uma
para a outra, mas como o pregão é pelo preço do lote, fizemos o preço
médio para participarmos.

Rosemary Rocha Maurer
PREGOEIRO(A)

20/12/2013
14:55

NEGOCIAÇÃO: Futuramente, caso desejem participar, é possível lançar
valores unitários diferenciados para cada item. Embora da maneira
como sua empresa registrou fica mais prático.

Rosemary Rocha Maurer
PREGOEIRO(A)

20/12/2013
14:55

NEGOCIAÇÃO: mas haveria a possibilidade de algum lance menor do
que o ofertado por V. Senhorias até este momento?

Rosemary Rocha Maurer
PREGOEIRO(A)

20/12/2013
15:00

NEGOCIAÇÃO: E então sr(a) fornecedor(a): Qual seu melhor lance?

MOEMA LIS DE LEANDRO E
LIMA
BANDEBRAS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

20/12/2013
15:01

NEGOCIAÇÃO: Sim, há possibilidade, mas não podemos abaixar muito.

MOEMA LIS DE LEANDRO E
LIMA
BANDEBRAS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

20/12/2013
15:01

NEGOCIAÇÃO: De qualquer maneira, vocês conseguem fechar o lote
mesmo tendo um valor de verba menor?

Rosemary Rocha Maurer
PREGOEIRO(A)

20/12/2013
15:07

NEGOCIAÇÃO: Podemos pedir atualização dos orçamentos para
decidirmos posteriormente, mas de qualquer forma, precisamos de sua
oferta.

MOEMA LIS DE LEANDRO E
LIMA
BANDEBRAS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

20/12/2013
15:07

NEGOCIAÇÃO: Ok, vou verificar, um instante.

Rosemary Rocha Maurer
PREGOEIRO(A)

20/12/2013
15:12

NEGOCIAÇÃO: ok, aguardo.

MOEMA LIS DE LEANDRO E
LIMA
BANDEBRAS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

20/12/2013
15:12

NEGOCIAÇÃO: Infelizmente já consideramos o preço baixo, justamente
porque não poderíamos participar da disputa.

MOEMA LIS DE LEANDRO E
LIMA
BANDEBRAS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

20/12/2013
15:13

NEGOCIAÇÃO: E considerando que vamos virar o ano, certamente
haverá aumento de preços no ano que vem, então não é viável
abaixarmos a proposta agora.

MOEMA LIS DE LEANDRO E
LIMA
BANDEBRAS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

20/12/2013
15:14

NEGOCIAÇÃO: Sentimos muito, mas infelizmente nossa proposta será
mantida em R$ 5.744,00, que é o nosso menor preço, considerando
valores de 2013.

Rosemary Rocha Maurer
PREGOEIRO(A)

20/12/2013
15:19

NEGOCIAÇÃO: ok, agradeço. Infelizmente não poderemos finalizar por
esse valor. Mas aguardamos sua empresa na próxima tentativa de
aquisição.

 

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

Rodada Fornecedor Início Fim
Valor

classificado
Valor

ofertado
ME/EPP

Negociação
BANDEBRAS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

20/12/2013
14:29

20/12/2013
15:19

5.744,00 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). 

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, em 28/01/2014 15:56 a autoridade competente, ALBANO



ASSIS CARVALHO DA SILVA , HOMOLOGOU a licitação referente ao Processo 3166/13, Edital 56/2013.

 

----------------------------------------------
Rosemary Rocha Maurer
Pregoeiro(a) 

----------------------------------------------
ALBANO ASSIS CARVALHO DA SILVA
Homologador(a)

----------- Data / Hora de Geração da Ata: 23/07/2014 17:55 -----------


