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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
 

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

EDITAL: 49/2013    PROCESSO: 002292-09.00/13-6
 

Em 31/07/2013, às 10:00 horas, na PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ-RS, sito à R.GENERAL ANDRADE NEVES - 18º ANDAR -
CENTRO - PORTO ALEGRE - RS, na Sala de Pregão, reuniram-se o(a) Pregoeiro(a) deste órgão e respectivos membros da Equipe de apoio,
designados por instrumento legal, para os procedimentos inerentes a sessão em epígrafe.

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços de fragmentadoras de papel semi-industriais, conforme Edital e seus Anexos.

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.

A Licitação foi cancelada.

 
Eventos
Evento Data / Hora Usuário Observação

Cancelamento
do edital

30/07/2013
18:10

LUIS
ANTÔNIO
BENITES
MICHEL

Em virtude de um vício no procedimento deste pregão, qual seja a falta de publicidade legal
obrigatória do artigo 17, inciso I, alínea "a", da Lei Estadual n.º 13.191/2009 (publicação do
reagendamento do certame no Diário oficial do Estado), o que viola não só o princípio
constitucional e legal da publicidade (própria da matéria licitatória), mas também, por via indireta,
o da competitividade (mais empresas poderiam ter conhecimento e participar da licitação), esta
licitação será cancelada, devendo ser relançada com novo número.

 

LOTE: 1 - Registro de preços de fragmentadoras de papéis semi-industriais
 

Resultado

O lote foi cancelado em por .
Motivo:

 

Informações do Lote

Tratamento ME/EPP: Preferência contratação para ME/EPP

Início do recebimento de propostas: 10/07/2013 08:41 Fim do recebimento de propostas: 30/07/2013 09:00

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

Ordem dos lances: Decrescente Decremento mínimo dos lances: 1,00 (em percentual)

 

Itens do lote de disputa
Item: 1
Descrição: 664338 - Registro de preços de fragmentadoras de papéis semi-industriais

Descrição complementar: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS FRAGMENTADORAS DE PAPEL SEMI-INDUSTRIAIS - 80 UNIDADES Descrição
Técnica com Requisitos Mínimos: 1. Fragmentadora de papéis de porte médio ou semi-industrial com funcionamento contínuo e
capacidade para fragmentar papéis, cartões de crédito, disquetes, CD/DVD e papéis com clipes e/ou grampos; 2. Nível de segurança: 3
(três); 3. Tipo de fragmentação/corte: Partículas; 4. Folhas por inserção: Possibilidade de inserir até 25 folhas simultaneamente de papel
A4 com gramatura de 75g/m2 ou de até 27 folhas simultaneamente de papel A4 com gramatura de 70g/m2; 5. Funcionamento:
contínuo sem paradas para resfriamento; 6. Abertura de inserção: 270 mm (mínima); 7. Capacidade do cesto: 70 litros (mínima); 8.
Nível máximo de ruído: 65 dB; 9. Início de fragmentação: Sensor eletrônico para início da fragmentação; 10. Sensores/avisos de
segurança: sobrecarga do motor, porta aberta e cesto cheio; 11. Pentes raspadores: metálicos; 12. Cilindro/rolo de fragmentação/corte:
produzido em peça única metálica; 13. Engrenagens: metálicas ou de polímero termorrígido; 14. Voltagem: Bivolt ou modelo disponível
em 110 V e 220 V, conforme solicitação, para atendimento de acordo com voltagem local. Em caso de dúvida sobre o produto ofertado,
haverá solicitação, da empresa classificada em 1º lugar, de amostra para verificação de conformidade com as especificações técnicas.
OUTRAS INFORMAÇÕES EXAMINAR O ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

Quantidade: 80     Unidade de fornecimento: UNIDADE

 

Propostas
As propostas não foram abertas.
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Julgamento de Proposta
Prazos de envio de documentação
Não foram definidos prazos para recebimento de documentação de proposta.

Resultado do Julgamento de Proposta
Julgamento pendente.

 

 

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

 

Eventos de Negociação Direta, Convocação e Ajuste de Valor
Não há registros de negociação ou convocação.

 

Eventos de Suspensão e Reativação

Data da
Suspensão

Responsável
pela
Suspensão

Data da
Reativação

Responsável
pela
Reativação

Data para
novo início Motivo

22/07/2013
17:27

LUIS
ANTÔNIO
BENITES
MICHEL

29/07/2013
09:37

LUIS
ANTÔNIO
BENITES
MICHEL

31/07/2013
10:00

Em razão das quatro impugnações apresentadas em face do
presente certame, cujas respostas não serão dadas até a hora limite
para a apresentação das propostas (a área técnica continua
analisando os pedidos), suspende-se, sine die, o presente pregão.

 

Eventos do Lote

Evento Data / Hora Usuário Observação

Suspensão de
lote

22/07/2013
17:27:02

LUIS
ANTÔNIO
BENITES
MICHEL

O lote foi suspenso. Motivo: Em razão das quatro impugnações apresentadas em face do
presente certame, cujas respostas não serão dadas até a hora limite para a apresentação das
propostas (a área técnica continua analisando os pedidos), suspende-se, sine die, o presente
pregão.

Reagendamento
de lote

29/07/2013
09:37:48

LUIS
ANTÔNIO
BENITES
MICHEL

O lote foi reagendado. Motivo: Impugnações ao Edital.; Fim Rec. Proposta: de 23/07/2013
10:00 p/ 30/07/2013 09:00; Abertura Proposta: de 23/07/2013 10:01 p/ 30/07/2013 09:01;
Inicio: de 23/07/2013 14:00 p/ 31/07/2013 10:00; Fim: de 23/07/2013 14:10 p/ 31/07/2013
10:10

Reagendamento
de lote

29/07/2013
09:37:55

LUIS
ANTÔNIO
BENITES
MICHEL

O lote foi reagendado. Motivo: Impugnações ao Edital.; Fim Rec. Proposta: de 23/07/2013
10:00 p/ 30/07/2013 09:00; Abertura Proposta: de 23/07/2013 10:01 p/ 30/07/2013 09:01;
Inicio: de 23/07/2013 14:00 p/ 31/07/2013 10:00; Fim: de 23/07/2013 14:10 p/ 31/07/2013
10:10

Abertura de
propostas

30/07/2013
10:19:21

LUIS
ANTÔNIO
BENITES
MICHEL

 

Troca de Mensagens

Fornecedor Data / Hora Mensagem

LUIS
ANTÔNIO
BENITES
MICHEL 
Pregoeiro(a)

30/07/2013
18:00

Em virtude de um vício no procedimento deste pregão, qual seja a falta de publicidade legal obrigatória do
artigo 17, inciso I, alínea "a", da Lei Estadual n.º 13.191/2009 (publicação do reagendamento do certame no
Diário oficial do Estado), o que viola não só o princípio constitucional e legal da publicidade (própria da
matéria licitatória), mas também, por via indireta, o da competitividade (mais empresas poderiam ter
conhecimento e participar da licitação), esta licitação será cancelada, devendo ser relançada com novo
número.

 

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo(a) Pregoeiro(a).

 
 
 
 
----------------------------------------------
LUIS ANTÔNIO BENITES MICHEL
Pregoeiro(a)
 

----------- Data/Hora de Geração da Ata: 17/08/2017 14:35 -----------


