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

 
ATA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

EDITAL: 0031/2018    PROCESSO: 000974-30.00/18-1
 

Em 23/07/2018, às 10:00 horas, na DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL, sito à AV. SETE DE SETEMBRO - CENTRO - PORTO ALEGRE - RS, na Sala de Pregão, reuniram-se o(a)
Pregoeiro(a) deste órgão e respectivos membros da Equipe de apoio, designados pelo ato n.º 424/2018, publicado em 01/06/2018, para
os procedimentos inerentes a sessão em epígrafe.

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de 30 (trinta) togas para a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, de acordo com as
especificações técnicas, quantidades e condições previstas no Anexo I – Termo de Referência.

Habilitação: extrassistema

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 na modalidade de 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 do edital 15/08/2018 13:12 Cristiano Vieira Heerdt
 
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. 
Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".
 

LOTE: 1 - Togas Diversos Tamanhos
Homologação
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, em 15/08/2018 a autoridade competente, Cristiano Vieira Heerdt,
homologou o lote 1 da licitação referente ao Processo 000974-30.00/18-1, Edital 0031/2018.

 

Resultado
O lote foi adjudicado para CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME, CNPJ/CPF 04.987.413/0001-62, por R$
10.650,00 (valor Total do lote) em 30/07/2018 14:06 por Aline da Silva Pedroso Escobar.
 

Fornecedor Vencedor Valor Global (R$) Data / Hora Aceite de Valor Aceite de
Proposta

CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA - ME R$ 10.650,00 23/07/2018

10:22:26
23/07/2018
10:25

30/07/2018
11:50

 

Seq. Código Item Nome Quantidade Valor Unitário (R$)

1 1061181 Toga tamanho PP 5 un 355,00

2 1061182 Toga tamanho P 5 un 355,00

3 1061185 Toga tamanho M 10 un 355,00

4 1061187 Toga tamanho G 10 un 355,00

 

Informações do Lote

Tratamento ME/EPP: Participação exclusiva ME/EPP

Início do recebimento de propostas: 05/07/2018 18:00 Fim do recebimento de propostas: 23/07/2018 08:59

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

Ordem dos lances: Decrescente Decremento mínimo dos lances: 10,00 (valor absoluto)

 

Itens do lote de disputa
Item: 1
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Descrição: 1061181 - Toga tamanho PP

Descrição complementar: Tecido: cetim. Composição 100% poliéster, novas, de 1ª qualidade. Modelo: fechamento frontal com 03
ganchos (colchetes) de metal de onde partem 02 apliques sobrepostos, com 15 cm de largura, de cima para baixo da toga. Nos ombros,
sobrepostos, são aplicados plissados (pregas). Na parte traseira em toda a sua largura é aplicado um corte do mesmo cetim de forma
retangular e com 25 cm de altura (pala). Na frente, possui 01 pingente (borla) na cor preta, sendo fixado com uma corda dupla trançada
com 75 cm (de cada lado) de comprimento, dando a volta em todo o pescoço. Medidas equivalentes ao tamanho M: Comprimento do
corpo na parte traseira de 130 cm, medida esta efetuada da costura do pé da gola até o final da bainha. Ombro com 17 cm, medida esta
efetuada da costura da cabeça da manga até a costura da lateral da gola. Mangas com 65 cm, medida esta efetuada da cabeça da
mesma até o final da bainha. Peito com 52 cm. OBS.: a) para outros tamanhos (PP, P, M, G ) aumentar ou diminuir proporcionalmente
partindo do tamanho M; b) todas as empresas participantes deverão fazer constar na proposta tabela que informe as medidas exatas
dos tamanhos PP, P, M, e G das togas que fornecem; c) os tamanhos serão definidos no momento da solicitação.

Quantidade: 5     Unidade de fornecimento: UNIDADE

 

Item: 2
Descrição: 1061182 - Toga tamanho P

Descrição complementar: Tecido: cetim. Composição 100% poliéster, novas, de 1ª qualidade. Modelo: fechamento frontal com 03
ganchos (colchetes) de metal de onde partem 02 apliques sobrepostos, com 15 cm de largura, de cima para baixo da toga. Nos ombros,
sobrepostos, são aplicados plissados (pregas). Na parte traseira em toda a sua largura é aplicado um corte do mesmo cetim de forma
retangular e com 25 cm de altura (pala). Na frente, possui 01 pingente (borla) na cor preta, sendo fixado com uma corda dupla trançada
com 75 cm (de cada lado) de comprimento, dando a volta em todo o pescoço. Medidas equivalentes ao tamanho M: Comprimento do
corpo na parte traseira de 130 cm, medida esta efetuada da costura do pé da gola até o final da bainha. Ombro com 17 cm, medida esta
efetuada da costura da cabeça da manga até a costura da lateral da gola. Mangas com 65 cm, medida esta efetuada da cabeça da
mesma até o final da bainha. Peito com 52 cm. OBS.: a) para outros tamanhos (PP, P, M, G ) aumentar ou diminuir proporcionalmente
partindo do tamanho M; b) todas as empresas participantes deverão fazer constar na proposta tabela que informe as medidas exatas
dos tamanhos PP, P, M, e G das togas que fornecem; c) os tamanhos serão definidos no momento da solicitação.

Quantidade: 5     Unidade de fornecimento: UNIDADE

 

Item: 3
Descrição: 1061185 - Toga tamanho M

Descrição complementar: Tecido: cetim. Composição 100% poliéster, novas, de 1ª qualidade. Modelo: fechamento frontal com 03
ganchos (colchetes) de metal de onde partem 02 apliques sobrepostos, com 15 cm de largura, de cima para baixo da toga. Nos ombros,
sobrepostos, são aplicados plissados (pregas). Na parte traseira em toda a sua largura é aplicado um corte do mesmo cetim de forma
retangular e com 25 cm de altura (pala). Na frente, possui 01 pingente (borla) na cor preta, sendo fixado com uma corda dupla trançada
com 75 cm (de cada lado) de comprimento, dando a volta em todo o pescoço. Medidas equivalentes ao tamanho M: Comprimento do
corpo na parte traseira de 130 cm, medida esta efetuada da costura do pé da gola até o final da bainha. Ombro com 17 cm, medida esta
efetuada da costura da cabeça da manga até a costura da lateral da gola. Mangas com 65 cm, medida esta efetuada da cabeça da
mesma até o final da bainha. Peito com 52 cm. OBS.: a) para outros tamanhos (PP, P, M, G ) aumentar ou diminuir proporcionalmente
partindo do tamanho M; b) todas as empresas participantes deverão fazer constar na proposta tabela que informe as medidas exatas
dos tamanhos PP, P, M, e G das togas que fornecem; c) os tamanhos serão definidos no momento da solicitação.

Quantidade: 10     Unidade de fornecimento: UNIDADE

 

Item: 4
Descrição: 1061187 - Toga tamanho G

Descrição complementar: Tecido: cetim. Composição 100% poliéster, novas, de 1ª qualidade. Modelo: fechamento frontal com 03
ganchos (colchetes) de metal de onde partem 02 apliques sobrepostos, com 15 cm de largura, de cima para baixo da toga. Nos ombros,
sobrepostos, são aplicados plissados (pregas). Na parte traseira em toda a sua largura é aplicado um corte do mesmo cetim de forma
retangular e com 25 cm de altura (pala). Na frente, possui 01 pingente (borla) na cor preta, sendo fixado com uma corda dupla trançada
com 75 cm (de cada lado) de comprimento, dando a volta em todo o pescoço. Medidas equivalentes ao tamanho M: Comprimento do
corpo na parte traseira de 130 cm, medida esta efetuada da costura do pé da gola até o final da bainha. Ombro com 17 cm, medida esta
efetuada da costura da cabeça da manga até a costura da lateral da gola. Mangas com 65 cm, medida esta efetuada da cabeça da
mesma até o final da bainha. Peito com 52 cm. OBS.: a) para outros tamanhos (PP, P, M, G ) aumentar ou diminuir proporcionalmente
partindo do tamanho M; b) todas as empresas participantes deverão fazer constar na proposta tabela que informe as medidas exatas
dos tamanhos PP, P, M, e G das togas que fornecem; c) os tamanhos serão definidos no momento da solicitação.

Quantidade: 10     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
CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA - ME

04.987.413/0001-
62 20.670,00 20/07/2018

16:01:31 Sim CLASSIFICADA

Item 1: Toga tamanho PP
 Marca: UOMO Modelo: UOMO

Item 2: Toga tamanho P
 Marca: UOMO Modelo: UOMO

Item 3: Toga tamanho M
 Marca: UOMO Modelo: UOMO

Item 4: Toga tamanho G
 Marca: UOMO Modelo: UOMO

 

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
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10.650,00 CASA MILITAR COMERCIO DE
CONFECCOES LTDA - ME

23/07/2018
10:22

23/07/2018
10:25

30/07/2018
11:50

NEGOCIADO /
CLASSIFICADO

10.770,00 CASA MILITAR COMERCIO DE
CONFECCOES LTDA - ME

23/07/2018
10:19

NEGOCIADO /
CLASSIFICADO

20.670,00 * CASA MILITAR COMERCIO DE
CONFECCOES LTDA - ME

20/07/2018
16:01 CLASSIFICADO

 

Classificação

Posição Fornecedor CNPJ/CPF Melhor Oferta Global (R$)

1º CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME 04.987.413/0001-62 10.650,00

 

Início/Encerramento

Evento Data / Hora Observação

Início 23/07/2018 09:00:00 Início da sessão de disputa

Encerramento 23/07/2018 10:13:00 Encerramento da sessão de disputa

 

Julgamento de Proposta
Prazos de envio de documentação

Data Início Data Fim Motivo Reabertura

23/07/2018 10:26:06 23/07/2018 12:26:06

Resultado do Julgamento de Proposta

Data Situação

30/07/2018 11:50 Aceita

 

 

Intenções de Recursos Interpostas
Não foi aberto prazo para registro de intenção de recurso.

 

Eventos de Negociação Direta e Ajuste de Valor

Evento Início Fim Fornecedor Valor Classificado
(Total, R$)

Valor Ofertado
(Total, R$)

Negociação 23/07/2018
10:13

23/07/2018
10:24

CASA MILITAR COMERCIO DE
CONFECCOES LTDA - ME 20.670,00 10.650,00

 

Eventos do Lote

Evento Data / Hora Usuário Observação

Abertura de propostas 23/07/2018
09:01:48

Aline da
Silva
Pedroso
Escobar

As propostas foram abertas.

Início/reinício da disputa 23/07/2018
10:00:21

Aline da
Silva
Pedroso
Escobar

Início do tempo randômico 23/07/2018
10:10:30

Encerramento automatico 23/07/2018
10:13:00

Abertura/reabertura de
rodada de negociação

23/07/2018
10:13:23

Aline da
Silva
Pedroso
Escobar

Aberta negociação com o melhor classificado CASA MILITAR COMERCIO DE
CONFECCOES LTDA - ME - 04.987.413/0001-62.

Encerramento rodada de
negociação

23/07/2018
10:24:01

Aline da
Silva
Pedroso
Escobar

Encerrada negociação com o melhor classificado CASA MILITAR COMERCIO DE
CONFECCOES LTDA - ME - 04.987.413/0001-62.

Aceite de valor 23/07/2018
10:25:43

Aline da
Silva
Pedroso
Escobar

Foi aceito o valor de R$ 10.650,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor
classificado na disputa deste lote, CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA - ME - 04.987.413/0001-62.

Abertura/Reabertura de
prazo para envio de
documentação de
proposta

23/07/2018
10:26:06

Aline da
Silva
Pedroso
Escobar

Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo
encerra às 23/07/2018 12:26. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar
ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.

Aceite de proposta 30/07/2018
11:50:11

Aline da
Silva
Pedroso
Escobar

Foi aceita a proposta no valor de R$ 10.650,00 para o lote.



14/09/2018 Compras Eletrônicas

https://www.compras.rs.gov.br/egov2/indexMenu.jsp 4/5

Adjudicação 30/07/2018
14:06:25

Aline da
Silva
Pedroso
Escobar

Lote adjudicado para o Fornecedor CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA - ME

Homologação 15/08/2018
13:12:02

Cristiano
Vieira
Heerdt

 

Troca de Mensagens

Fornecedor Data / Hora Mensagem

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

23/07/2018
10:03 Bom dia prezado fornecedor.

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

23/07/2018
10:03 Item aberto para recebimento de lances.Item aberto para recebimento de lances.

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

23/07/2018
10:06

O valor ofertado está muito acima do nosso valor de referência. Por gentileza, reveja seus custos e
apresente melhor lance.

MARINEUSA
SCHIRMER 
CASA
MILITAR
COMERCIO
DE
CONFECCOES
LTDA - ME

23/07/2018
10:14 NEGOCIAÇÃO: Bom dia Sra Pregoeira pode nos informar qual o seu valor de referencia?

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

23/07/2018
10:14 NEGOCIAÇÃO: Bom dia, seu preço está mais do que o dobro do nosso valor de referência.

MARINEUSA
SCHIRMER 
CASA
MILITAR
COMERCIO
DE
CONFECCOES
LTDA - ME

23/07/2018
10:16 NEGOCIAÇÃO: Só um minuto estamos consultando nossa planilha de custos

Carlos
Lorenço
Varnier 
CASA
MILITAR
COMERCIO
DE
CONFECCOES
LTDA - ME

23/07/2018
10:19 NEGOCIAÇÃO: RECALCULAMOS E CONSIDERANDO CUSTOS ATUAIS NOSSO MÍNIMO É R$ 10770,00

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

23/07/2018
10:21 NEGOCIAÇÃO: Nossa contra proposta é de R$ 10.650,00

Carlos
Lorenço
Varnier 
CASA
MILITAR
COMERCIO
DE
CONFECCOES
LTDA - ME

23/07/2018
10:21 NEGOCIAÇÃO: RECALCULANDO

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

23/07/2018
10:23 NEGOCIAÇÃO: Obrigada pela negociação.

Aline da Silva
Pedroso
Escobar 
Pregoeiro(a)

23/07/2018
10:25

Vamos proceder ao encerramento do lote. Fique atento as orientações do sistema, para anexar sua proposta
final AJUSTADA. Observe o prazo de envio da documentação de habilitação, cfe. Item 11.3 do edital: Os
documentos de habilitação ou o CFE, e a proposta final, deverão ser enviados eletronicamente, após a
solicitação do pregoeiro, no prazo máximo de 2 (duas) horas a contar do encerramento da sessão pública
virtual. E-mail: compras2@defensoria.rs.gov.br, com posterior encaminhamento dos originais ou cópias
autenticadas dos documentos enviados eletronicamente e proposta final assinada e atualizada no prazo
máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data de encerramento da sessão pública. Avisaremos na sala a
data de disponibilização dos documentos de habilitação para manifestação recursal dos licitantes que
acharem necessário. Agradecemos a participação. Contato (51)3210-9368

Aline da Silva
Pedroso

30/07/2018
11:50

Senhores licitantes! Em atenção ao item 15.1 do edital estamos disponibilizando link de acesso aos
documentos de habilitação do licitante que arrematou o lote http://www2.dpe.rs.gov.br/pub/pe_31_2018/
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Escobar 
Pregoeiro(a)

 

Após encerramento da fase de lances, o licitante melhor classificado em cada lote foi declarado vencedor 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).

 
 
 
 
----------------------------------------------

 Aline da Silva Pedroso Escobar
 Pregoeiro(a)

----------------------------------------------
 Cristiano Vieira Heerdt

 Homologador(a)
 

----------- Data/Hora de Geração da Ata: 14/09/2018 10:49 -----------


