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Pregão Eletrõnico

Este pregão possui l Ata Complementar
Ver Ata Orjqinal

926306.342019 .87885 .5150 .731239700

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Câmara Municipal de Belo Horizonte

Ata de Realização do Pregão Eletrânico
NO 00034/2019

Complementar NO 1

As 10;30 horas do dia ll de outubro de 2019. reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Orgão e respectivos membros
da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 18.205/2019 de O1/02/2019, em atendimento às disposições
contidas na Lei no l0.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto no 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao
Processo no 1181/2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão no 00034/2019. Objeto: Objeto: Pregão
Eletrâníco - Aquisição de materiais hidráulicos, tendo em vista Para retificação quanto a aceitação do item 16 por
motivo de erro material. .

Item:
Descrição:TORNEIRA
Descrição Complementar: TORNEIRA, MATERIAL CORPO
CARACTERISTICASADICIONAIS COM BICO DE METAL
Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174:Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade:2
Valor estimado: R$ 60,0000

16

METAL, TIPO JARDIM, DIÂMETRO 1/2 POL

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA, pelo melhor lance de R$ 15,9500 e com valor negociado a
R$ 15,9000

Histórico
Item: 16 - TORNEIRA

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data

vó ta de lO/l0/2019 Volta de Fase para Aceitação

Observações

Recusa
o Recusa da proposta. Fornecedor: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA,

:i' CNPJ/CPF: 20.784.313/0001-95, pelo melhor lance de R$ 15,9200. Motiva: Proposta
desclassificada por solicitação da empresa conforme mensagens do chat.

Aceite ll/l0/2019 fSeite individual da proposta. Fornecedor: SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ/CPF:
'10 39:29 ?g'lg9.541/0.001:S7, pelo melhor lance de R$ 15,9500 e.com valor negociado a R$

15,9000. Motivo: Valor negociado conforme mensagens do chat.

Habilitado ll/l0/2019 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA
I0:40:03 CNPJ/CPF: 26.469.541/0001-57

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sr(s) fornecedor(es), o item 16 está retornando à fase de Aceitação \
.®

Sistema

Sistema

lO/l0/2019
09:35:56

lO/l0/2019
09:35:56

Este pregão foi reagendado para ll/l0/2019 10:30

Pregoeiro

Pregoeiro

ll/l0/2019
10:30:57

Bom dia a todosl vamos reiniciar os trabalhos

ll/l0/2019
10:33:44

Essa sessão foi reaberta para correção de erro material relativa à indevida
adjudicação feita para o item 16. A adjudicação foi feita erroneamente para a
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empresa RM a qual, conforme mensagens constantes do chat das reuniões
anteriores, já tinha sido desclassificada para o mesmo item.

10:35:37
Faremos a carreta adjudicação do item 16 para a empresa Sul.com Atacado,

segunda colocada e detentora da oferta aceita por esta pregoeira.
Pregoeiro

Sistema

ll/l0/2019
10:36:51

Esclarecemos que não haverá necessidade de anexação de novos documentos
para o item 16, considerando que os mesmos já foram anexados anteriormente.

ll/l0/2019
10:40:03

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para regístro de intenção de recursos
para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na

aceitação
Pregoeiro

Pregoeiro

ll/l0/2019
10:40:31

Foí informado o prazo final para registro de intenção de recursos: ll/l0/2019 àsll-nE-nn

ll/l0/2019
11:07:27

A sessão está encerrada agradeço a participação de todos. Tenham um bom dual

Eventos do Pregão
Evento

Volta de Fase

Data/Hora
lO/l0/2019
09:35:56

Observações
Para retífícação quanto a aceitação do item ].6 por motivo de erro material
Reagendado para: ll/l0/2019 10:30

Abertura de Prazo ll/l0/2019
10:40:03 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

ll/l0/2019
10:40:31

Fechamento de prazo para regístro de intenção de recurso
11:05:00.

ll/l0/2019 às

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos
respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o
artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:07 horas do dia ll de
outubro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
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