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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
 

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

EDITAL: 68/2015    PROCESSO: 2436-09.00/15-9
 

Em 23/11/2015, às 14:00 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 - Locação de equipamentos multifuncionais, incluída a instalação, o fornecimento de suprimentos e
consumíveis, peças e serviço de manutenção, pelo período de 48 meses, conforme especificações constantes do Edital e seus Anexos.

Habilitação: exclusivamente no sistema eletrônico

Recurso Administrativo: exclusivamente pelo sistema eletrônico

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.

A Licitação foi cancelada.

 
Eventos
Evento Data / Hora Usuário Observação

Cancelamento
do edital

12/07/2016
17:02

LUIS
ANTÔNIO
BENITES
MICHEL

Tendo em vista a manifestação da área técnica de que o presente processo foi reavaliado e
reformulado, tanto sob o ponto-de-vista qualitativo (alteração das especificações técnicas),
quanto sob o ponto-de-vista quantitativo (alteração das quantidades), este certame está sendo
revogado e outro será lançado, com outro número, com as respectivas alterações.

Novo
documento
anexo
publicado

16/11/2015
17:19

LUIS
ANTÔNIO
BENITES
MICHEL

Arquivo: Esclarecimento 02 - suspensão do processo

Suspensão de
lotes

16/11/2015
17:18

LUIS
ANTÔNIO
BENITES
MICHEL

Em razão de solicitação da área técnica, considerando a necessidade de reavaliação do
quantitativo de equipamentos, diante da iminente implantação de processo eletrônico na
instituição, o presente certame está sendo suspenso. Aguardar-se-á nova manifestação da área
solicitante para a definição da providência adequada para o prosseguimento – havendo
modificação, nova publicação, com novo prazo integral (oito dias úteis), ou, não havendo
modificação, reagendamento das datas de abertura de proposta e disputa, considerando, no
mínimo, apenas o tempo que restava do momento da suspensão até a abertura das propostas
(mínimo de cinco dias úteis). A data para prosseguimento será informada na forma da lei.

Novo
documento
anexo
publicado

16/11/2015
13:16

MARLY DE
BARROS
MONTEIRO

Arquivo: Esclarecimento 01

Retorno do
edital para
composição

16/11/2015
11:48

LUIS
ANTÔNIO
BENITES
MICHEL

Alteração em licitação já publicada. Motivo: A quantidade e os valores unitários colocados no
sistema estão equivocados e diverso do anexo I - que está correto. Serão feitas as alterações,
sem modificação de data, pois não há proposta enviada, não havendo prejuízo.

 

LOTE: 1 - Locação multifuncional
 

Resultado

O lote foi cancelado em 12/07/2016 17:02 por LUIS ANTÔNIO BENITES MICHEL.
Motivo: Tendo em vista a manifestação da área técnica de que o presente processo foi reavaliado e reformulado, tanto sob
o ponto-de-vista qualitativo (alteração das especificações técnicas), quanto sob o ponto-de-vista quantitativo (alteração
das quantidades), este certame está sendo revogado e outro será lançado, com outro número, com as respectivas
alterações.

 

Informações do Lote

Tratamento ME/EPP: Preferência contratação para ME/EPP

Início do recebimento de propostas: 10/11/2015 08:30 Fim do recebimento de propostas: 23/11/2015 09:00

Tempo de disputa: 10 minuto(s) Unidade dos lances: Monetária (R$), 3 casas decimais

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

 

Itens do lote de disputa
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Item: 1
Descrição: 855248 - Locação multifuncional

Descrição complementar: Locação de equipamentos multifuncionais, incluída a instalação, o fornecimento de suprimentos e
consumíveis, peças e serviço de manutenção, pelo período de 48 meses, conforme especificações constantes do Edital e seus Anexos.

Quantidade: 20832000     Unidade de fornecimento: UNIDADE

 

Propostas
As propostas não foram abertas.

 

 

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.

 

Habilitação
Habilitação não realizada

 

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

16/11/2015
17:18

LUIS
ANTÔNIO
BENITES
MICHEL

Em razão de solicitação da área técnica, considerando a necessidade de
reavaliação do quantitativo de equipamentos, diante da iminente
implantação de processo eletrônico na instituição, o presente certame está
sendo suspenso. Aguardar-se-á nova manifestação da área solicitante para
a definição da providência adequada para o prosseguimento – havendo
modificação, nova publicação, com novo prazo integral (oito dias úteis), ou,
não havendo modificação, reagendamento das datas de abertura de
proposta e disputa, considerando, no mínimo, apenas o tempo que restava
do momento da suspensão até a abertura das propostas (mínimo de cinco
dias úteis). A data para prosseguimento será informada na forma da lei.

 

Eventos do Lote

Evento Data / Hora Usuário Observação

Suspensão de
lote

16/11/2015
17:18:28

LUIS
ANTÔNIO
BENITES
MICHEL

Em razão de solicitação da área técnica, considerando a necessidade de reavaliação do
quantitativo de equipamentos, diante da iminente implantação de processo eletrônico na
instituição, o presente certame está sendo suspenso. Aguardar-se-á nova manifestação da área
solicitante para a definição da providência adequada para o prosseguimento – havendo
modificação, nova publicação, com novo prazo integral (oito dias úteis), ou, não havendo
modificação, reagendamento das datas de abertura de proposta e disputa, considerando, no
mínimo, apenas o tempo que restava do momento da suspensão até a abertura das propostas
(mínimo de cinco dias úteis). A data para prosseguimento será informada na forma da lei.

Cancelamento
de lote

12/07/2016
17:02:56

LUIS
ANTÔNIO
BENITES
MICHEL

Tendo em vista a manifestação da área técnica de que o presente processo foi reavaliado e
reformulado, tanto sob o ponto-de-vista qualitativo (alteração das especificações técnicas),
quanto sob o ponto-de-vista quantitativo (alteração das quantidades), este certame está sendo
revogado e outro será lançado, com outro número, com as respectivas alterações.

 

Troca de Mensagens
Não há registros de troca de mensagens.

 

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)
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----------- Data/Hora de Geração da Ata: 13/07/2017 16:10 -----------


