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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRONICO

 
ATA DA SESSÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - Com Disputa

EDITAL: 0009/2022    PROCESSO: 22/3000-0001247-4
 

Fundamento Legal Lei Nº 8.666/93, ART. 24 - INCISO II
 

Em 14/07/2022 às 14:00 horas, na DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, procedeu-se a Dispensa de Licitação em
epígrafe.

Tempo mínimo entre lances: 3 segundos

Tempo mínimo entre lances da própria empresa: 10 segundos

Tipo de Objeto: Bens

Objeto: Dispensa com disputa - Aquisição de cama box solteiro com cama auxiliar para atender a demanda de estruturação do Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional - NUGESP.

Habilitação: exclusivamente no sistema eletrônico

O(A) Administrador(a), após o procedimento de abertura, exame das propostas iniciais de preços apresentadas e, a partir do horário previsto, iniciou a sessão pública, com a divulgação das propostas de
preços e em perfeita consonância com as especificações e condições de fornecimento detalhadas no instrumento convocatório. 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 instrumento convocatório, foram encerradas as ofertas de lances.

 
Termos de participação
A participação na presente disputa 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. 

Declaro, sob as penas da lei:

1. que a licitante tem conhecimento e atende a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no edital;

2. que a licitante assume o compromisso de guardar todos os documentos originais/autenticados, anexados eletronicamente ou apresentados para digitalização no ato da assinatura de ata de registro
de preço, se for o caso, pelo prazo de 10 (dez) anos, e apresentá-los quando requeridos pela Administração Pública;

3. que os documentos anexados eletronicamente ou apresentados para digitalização no ato da assinatura de ata de registro de preço, se for o caso, são fiéis aos originais e válidos para todos os efeitos
legais, incorrendo nas sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 12.462/2011, Lei Estadual nº 13.191/2009 e Decreto Federal nº 10.024/2019, conforme a legislação aplicável, em
caso de declaração falsa, sem prejuízo da responsabilização civil e criminal;

4. que a licitante não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos,
conforme previsto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal);

5. que a licitante tem conhecimento acerca das condutas passíveis de penalidades elencadas no Edital, de acordo com a modalidade, e aquelas previstas no art. 87 da Lei Federal 8.666/1993, art. 7º da
Lei Federal 10.520/2002, art. 47 da Lei Federal 12.462/2011, art. 28 da Lei Estadual 13.191/2009 e art. 49 do Decreto Federal nº 10.024/2019, conforme legislação aplicável;

6. que até a presente data inexistem fatos impeditivos à participação da licitante, conforme consta no edital, salvo disposição extraordinária prevista em lei específica;

7. que a licitante tem pleno conhecimento do objeto, das condições e das peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, quando for o caso.
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8.que a licitante disporá para a execução do contrato de: instalações, pessoal qualificado e aparelhamento técnico adequado e disponível para cumprir o objeto da licitação, quando for o caso.

Termo aceito: LI E CONCORDO INTEGRALMENTE COM TODOS OS TERMOS DE PARTICIPAÇÃO ACIMA DESCRITOS.

 

LOTE: 1 - Cama box conjugada de solteiro com cama auxiliar
Homologação
Pendente.

 

Resultado
O lote não foi adjudicado em 14/07/2022 15:06 por Anelize Simões Rodrigues.
Motivo: Empresa melhor classificada foi desclassificada, pois o valor ofertado está em torno de 100% acima do valor apurado para o lote.
 

Informações do Lote

Tratamento ME/EPP: Participação exclusiva ME/EPP

Início do recebimento de propostas: 06/07/2022 18:00 Fim do recebimento de propostas: 14/07/2022 13:00

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

Ordem dos lances: Decrescente Decremento mínimo dos lances: 0,01 (em percentual)

 

Itens do lote de disputa
Item: 1
Descrição: 1502147 - Cama box conjugada de solteiro com cama auxiliar

Descrição complementar: Características: - Estrutura em madeira reflorestada - Revestimento em poliéster, tratamento antialérgico, ácaro, bactéria, fungo e mofo - Pés fixos ou em rodízio Cama
Principal - Densidade do colchão: Mínima D-28 - Medidas aproximadas (AxLxP): 42x88x188cm - Capacidade: Mínimo 110kg Cama auxiliar - Densidade do Colchão: Mínima D-28 - Medidas aproximadas
(AxLxP): 11x77x177cm Observações: O produto deverá ter certificado INMETRO. Garantia: Mínimo 3 meses.

Quantidade: 1     Unidade de fornecimento: UNIDADE

 

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

Fornecedor CNPJ/CPF Valor Total (R$) Data / Hora ME/EPP Situação da Proposta
DNA - COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA 40.300.239/0001-00 1.300,00 14/07/2022 09:32:35 Sim FORNECEDOR DESCLASSIFICADO

Item 1: Cama box conjugada de solteiro com cama auxiliar
Marca: Probel Modelo: Cama Box Conjugada de Solteiro PROdormir/Probel Advanced com Cama Auxiliar – Branco/Cinza

 

Lances (Lances sinalizados com "*" equivalem a Proposta Inicial)

Valor Total (R$) Fornecedor Data / Hora Data / Hora 
Aceite de Valor

Data / Hora 
Aceite de Proposta Situação do Lance

1.300,00 * DNA - COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA 14/07/2022 09:32:35 FORNECEDOR DESCLASSIFICADO

 

Classificação
Não há classificados.

 

Julgamento de Proposta
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Prazos de envio de documentação
Não foram definidos prazos para recebimento de documentação de proposta.

Resultado do Julgamento de Proposta
Julgamento pendente.

 

Habilitação
Não há classificados

 

Eventos de Negociação Direta e Ajuste de Valor

Evento Início Fim Fornecedor Valor Classificado (Total, R$) Valor Ofertado (Total, R$)
Negociação 14/07/2022 14:42 14/07/2022 15:01 DNA - COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA 1.300,00 Não ofertou

 

Eventos de Inabilitação e Desclassificação

Data / Hora Evento Fornecedor Próximo
Classificado Motivo

14/07/2022
15:03 Desclassificação DNA - COMERCIO DE MIUDEZAS

LTDA Não há Desclassificação da empresa classificada, pois o valor ofertado está em torno de 100% acima do valor
apurado para o lote.

 

Eventos do Lote

Evento Data / Hora Usuário Observação

Abertura de propostas 14/07/2022
13:00:27

Anelize Simões
Rodrigues As propostas foram abertas.

Início/reinício da disputa 14/07/2022
14:01:48

Anelize Simões
Rodrigues Lances pelo valor TOTAL do lote, tempo normal de disputa: 10min

Início do tempo randômico 14/07/2022
14:11:50

Encerramento automatico 14/07/2022
14:41:42

Abertura/reabertura de rodada
de negociação

14/07/2022
14:42:39

Anelize Simões
Rodrigues Aberta negociação com o melhor classificado DNA - COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA - 40.300.239/0001-00.

Encerramento rodada de
negociação

14/07/2022
15:01:43

Anelize Simões
Rodrigues Encerrada negociação com o melhor classificado DNA - COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA - 40.300.239/0001-00.

Desclassificação/inabilitação
de empresa

14/07/2022
15:03:30

Anelize Simões
Rodrigues

Fornecedor DNA - COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA desclassificado. Motivo: Desclassificação da empresa classificada, pois o valor
ofertado está em torno de 100% acima do valor apurado para o lote.

Não-adjudicação 14/07/2022
15:06:27

Anelize Simões
Rodrigues

Lote não adjudicado. Motivo: Empresa melhor classificada foi desclassificada, pois o valor ofertado está em torno de 100% acima do
valor apurado para o lote.

 

Troca de Mensagens

Fornecedor Data / Hora Mensagem

Anelize Simões Rodrigues 
Administrador(a) 14/07/2022 14:00:44 Boa tarde!

Anelize Simões Rodrigues 
Administrador(a) 14/07/2022 14:01:08 Estamos dando início a fase de disputa da Dispensa de Licitação nº 09/2022 da DPE/RS.

Anelize Simões Rodrigues 
Administrador(a) 14/07/2022 14:01:26 Oferte seu melhor e menor lance. Boa disputa!
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Anelize Simões Rodrigues 
Administrador(a)

14/07/2022 14:43:03 NEGOCIAÇÃO: Senhor fornecedor melhor classificado, boa tarde!

Anelize Simões Rodrigues 
Administrador(a) 14/07/2022 14:43:21 NEGOCIAÇÃO: Questiono se esse é o seu menor lance?

Anelize Simões Rodrigues 
Administrador(a) 14/07/2022 14:43:45 NEGOCIAÇÃO: Há possibilidade de redução ?

 

Após encerramento da fase de abertura de propostas, todos os licitantes tiveram suas propostas desclassificadas, conforme indicado no quadro Histórico da Sessão Pública. 
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo(a) Administrador(a).

 
 
 
 
----------------------------------------------
Anelize Simões Rodrigues
Administrador(a)
 

----------- Data/Hora de Geração da Ata: 14/07/2022 15:07 -----------


