
 

Câmara Municipal de Porto Alegre

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

EDITAL: 05/2014    PROCESSO: 0847/13 

Em 31/01/2014, às 10:01 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 - Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação do sistema de
REVESTIMENTO ACÚSTICO dos estúdios da Rádio Câmara do Legislativo Municipal de Porto Alegre. 

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: Fornecimento e instalação de revestimento acústico

 

Resultado

O lote não foi adjudicado em 11/02/2014 às 14:36, por Rosemary Rocha Maurer.
Motivo: A empresa não realizou a visitação, desatendendo ao item 11 do edital.

 

Informações do Lote

Início do recebimento de propostas: 21/01/2014 10:00 Fim do recebimento de propostas: 31/01/2014 10:00

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)

Pregão suspenso em 31/01/2014 15:40, pelo pregoeiro(a) Rafael Mittelmann. 
Motivo da suspensão: por motivo de saúde o pregoeiro não pode estar presente. será reagendada nova data para
abrir a disputa. 

Pregão reativado em 03/02/2014 08:40, pelo pregoeiro(a) Rafael Mittelmann. 
Nova data para início do pregão: 07/02/2014 15:00.

 

Itens do lote de disputa

Item: 1

Descrição: 712711 - Montante 1: 37m² de espuma melamínica expandida semirrígida, de estrutura microcelular,
especialmente formulada para aplicações acústicas, espessura de 25/35mm, na cor clara, para instalação nas
paredes.

Descrição complementar:Montante 1: 37m² de espuma melamínica expandida semirrígida, de estrutura
microcelular, especialmente formulada para aplicações acústicas, espessura de 25/35mm, na cor clara, para
instalação nas paredes. Obs.: O material deverá ser colado com adesivo próprio, do tipo PA-02 (cola de contato) e
deverão ser utilizadas vedações próprias para portas e aberturas para uso em conjunto com a espuma acústica.

Quantidade: 37     Unidade de fornecimento: METRO QUADRADO

 



Item: 2

Descrição: 712713 - Montante 2: 8m² de espuma melamínica expandida semirrígida, de estrutura microcelular,
especialmente formulada para aplicações acústicas, espessura de 35/125mm, na cor branca, para instalação no
teto.

Descrição complementar:Montante 2: 8m² de espuma melamínica expandida semirrígida, de estrutura
microcelular, especialmente formulada para aplicações acústicas, espessura de 35/125mm, na cor branca, para
instalação no teto. Obs.: O material deverá ser colado com adesivo próprio, do tipo PA-02 (cola de contato) e
deverão ser utilizadas vedações próprias para portas e aberturas para uso em conjunto com a espuma acústica.

Quantidade: 8     Unidade de fornecimento: METRO QUADRADO

 

Item: 3

Descrição: 712714 - Montante 3: Custo da mão de obra referente à instalação dos materiais referidos nos
Montantes 01 e 02 acima.

Descrição complementar:Montante 3: Custo da mão de obra referente à instalação dos materiais referidos nos
Montantes 01 e 02 acima.

Quantidade: 1     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

Eduardo S. dos Santos-
Instalações

14.376.607/0001-
85

10.964,25 27/01/2014
16:09

Sim Fornecedor
DESCLASSIFICADO

Item 1: Montante 1: 37m² de espuma melamínica expandida semirrígida, de estrutura microcelular,
especialmente formulada para aplicações acústicas, espessura de 25/35mm, na cor clara, para instalação
nas paredes.
Marca: VIBRASOM
Modelo: não informado

Item 2: Montante 2: 8m² de espuma melamínica expandida semirrígida, de estrutura microcelular,
especialmente formulada para aplicações acústicas, espessura de 35/125mm, na cor branca, para
instalação no teto.
Marca: VIBRASOM
Modelo: não informado

Item 3: Montante 3: Custo da mão de obra referente à instalação dos materiais referidos nos Montantes 01
e 02 acima.
Marca: não informado
Modelo: não informado

 

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

10.964,25*
Eduardo S. dos Santos-
Instalações

27/01/2014
16:09

Fornecedor DESCLASSIFICADO

10.900,00
Eduardo S. dos Santos-
Instalações

11/02/2014
14:05

NEGOCIADO / Fornecedor
DESCLASSIFICADO

 

Classificação

Posição Fornecedor CNPJ/CPF Melhor Oferta  

 

Abertura/Encerramento

Evento Data / Hora Observação

Abertura das Propostas 31/01/2014 11:24 Pregoeiro(a): Rafael Mittelmann

Período Randômico 11/02/2014 11:51 Fim tempo normal definido e início tempo randômico

Encerramento 11/02/2014 12:17 Encerramento da sessão

 

Outros Eventos

Evento Data / Hora Usuário Observação

Propostas abertas
31/01/2014
11:24

Rafael
Mittelmann



Início da disputa 31/01/2014
15:35

Rafael
Mittelmann

Suspensão
31/01/2014
15:40

Rafael
Mittelmann

por motivo de saúde o pregoeiro não pode estar presente.
será reagendada nova data para abrir a disputa

Reagendamento
03/02/2014
08:40

Rafael
Mittelmann

O lote foi reagendado. Motivo: Por problemas de saúde do
pregoeiro e por estar de férias o outro pregoeiro, não houve
condições de abrir o pregão na data previamente agendada;
Inicio: de 31/01/2014 14:00 p/ 07/02/2014 15:00; Fim: de
31/01/2014 15:45 p/ 07/02/2014 15:10

Início da disputa
11/02/2014
11:41

Rosemary
Rocha
Maurer

Início do tempo randômico
11/02/2014
11:51

Encerramento automático
da disputa

11/02/2014
12:17

Desclassificação/inabilitação
de empresa

11/02/2014
14:25

Rosemary
Rocha
Maurer

Fornecedor Eduardo S. dos Santos-Instalações
desclassificado. Motivo: Conforme registro em Ata do sr
fornecedor, sua empresa não realizou a visitação prevista no
edital em seu item 11, razão pela qual sua empresa será
desclasificada.

Início de prazo de intenção
de recurso

11/02/2014
14:25

Bloqueio/liberação de
mensagens do chat

11/02/2014
14:30

Bloqueado o envio de mensagens para o chat

Fim de prazo de intenção
de recurso

11/02/2014
14:30

Não adjudicação
11/02/2014
14:36

Rosemary
Rocha
Maurer

Lote não adjudicado.

 

Intenções de Recursos Interpostas

Prazo registro intenção:  4 minutos  - Abertura: 11/02/2014 14:25 Fechamento: 11/02/2014
14:30

Fornecedor Data / Hora Intenção de Recurso

Não foram registradas intenções de recurso.  

 

Troca de Mensagens

Fornecedor Data / Hora Mensagem

Rafael Mittelmann
PREGOEIRO(A)

31/01/2014
15:35

boa tarde senhor

Rafael Mittelmann
PREGOEIRO(A)

31/01/2014
15:35

peço mil desculpas, tive uma crise de labirinto e minha colega
pregoeira está de férias, não tinha quem entrasse no sistema

Rafael Mittelmann
PREGOEIRO(A)

31/01/2014
15:36

o senhor tem tempo para fazermos o pregão agora ou prefere
transferir?

Rosemary Rocha Maurer
PREGOEIRO(A)

11/02/2014
11:42

REAGENDADO o início da Sessão de Disputa para as 14 horas de
11/02/2014.

Rosemary Rocha Maurer
PREGOEIRO(A)

11/02/2014
14:03

NEGOCIAÇÃO: sr Fornecedor(a): boa tarde, consulto qual o seu limite
de valor. É possível uma redução?

Rosemary Rocha Maurer
PREGOEIRO(A)

11/02/2014
14:08

NEGOCIAÇÃO: Precisamos de uma redução bem maior, sr fornecedor.
Qual seu melhor lance?

Rosemary Rocha Maurer
PREGOEIRO(A)

11/02/2014
14:11

NEGOCIAÇÃO: Necessitamos de uma redução de, no mínimo, 25% do
seu valor total. Caso contrário, não poderemos adjudicar à sua
empresa.

Rosemary Rocha Maurer
PREGOEIRO(A)

11/02/2014
14:14

NEGOCIAÇÃO: Aproveitamos para consultar se sua empresa realizou a
visitação para conhecimento do local onde será executado o serviço,
bem como para conferência das medidas, conforme exigido no edital.

Rosemary Rocha Maurer
PREGOEIRO(A)

11/02/2014
14:18

NEGOCIAÇÃO: E então, sr fornecedor? Continuamos no aguardo de sua
manifestação.

Eduardo Santos dos Santos
Eduardo S. dos Santos-
Instalações

11/02/2014
14:22

NEGOCIAÇÃO: Boa tarde Não foi feita visita

Rosemary Rocha Maurer 11/02/2014 NEGOCIAÇÃO: sr fornecedor, neste caso, teremos de desclassificar sua



PREGOEIRO(A) 14:24 empresa, visto que a visitaçao não foi realizada.

 

Eventos da Habilitação

Desclassificação

Data / Hora Fornecedor Desclassificado Motivo Próximo Classificado
Data /
Hora
Negociação

11/02/2014
14:25

Eduardo S. dos Santos-
Instalações

Conforme registro em Ata do sr
fornecedor, sua empresa não
realizou a visitação prevista no
edital em seu item 11, razão
pela qual sua empresa será
desclasificada.

Não há

 

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

Rodada Fornecedor Início Fim
Valor

classificado
Valor

ofertado
ME/EPP

Negociação
Eduardo S. dos Santos-
Instalações

11/02/2014
14:03

11/02/2014
14:24

10.964,25 10.900,00 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).

 

EQUIPE DE APOIO:

ROSÁLIA PEREIRA DUARTE 
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

 

 

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

----------- Data / Hora de Geração da Ata: 25/07/2014 17:23 -----------


