
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR - SERVIÇO

NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL ADM REG MS - (MS)

 

    Licitação: (Ano: 2022/ SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR / Nº

Processo: 125/2022)

 

     às 10:14:04 horas do dia 01/12/2022 no endereço RUA MARCINO DOS SANTOS 401,

bairro CACHOEIRA II, da cidade de CAMPO GRANDE - MS, reuniram-se o Pregoeiro da

disputa Sr(a). GISELE ANDREA DA COSTA SEIXAS, e a respectiva Equipe de Apoio,

designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão

Nº Processo: 125/2022 - 2022/075/2022 que tem por objeto Aquisição de quadro branco

personalizado visando atender as demandas do Departamento de Assistência Técnica e

Gerencial do SENAR-AR/MS.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Quadro branco personalizado em MDF 6mm com formica branco liso na frente e

nas laterais, com resina fenólica na parte frontal e arte com impressão UV direta e colorida

na formica. Modelo para escrever com caneta de quadro branco e não deixar manchado.

Medidas: Largura 120cmx Altura: 90cm.

Cada quadro terá 6 furos circulares de 1 cm de diâmetro a 3cm da borda da placa, sendo

um em cada canto e os outros dois ao centro da aresta horizontal, conforme layout.

    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Quadro branco personalizado em MDF 6mm com formica branco liso na frente e

nas laterais, com resina fenólica na parte frontal e arte com impressão UV direta e colorida

na formica. Modelo para escrever com caneta de quadro branco e não deixar manchado.

Medidas: Largura 120cmx Altura: 90cm.

Cada quadro terá 6 furos circulares de 1 cm de diâmetro a 3cm da borda da placa, sendo

um em cada canto e os outros dois ao centro da aresta horizontal, conforme layout.

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/11/2022 16:22:09:263 STALO-BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA  R$ 2.485.000,00

30/11/2022 17:57:28:136 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 9.500.000,00

30/11/2022 19:42:34:137 NININHA COMUNICACAO VISUAL LTDA  R$ 2.492.000,00

30/11/2022 14:40:43:904 F. F. N. FORNAZARI - ME  R$ 2.492.350,00

01/12/2022 09:20:42:307 NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME  R$ 3.150.000,00

01/12/2022 09:41:46:907 AJ2 COMUNICACAO VISUAL LTDA  R$ 2.443.000,00
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    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 01/12/2022, às 10:43:20 horas, no lote (1) - Quadro branco personalizado em MDF

6mm com formica branco liso na frente e nas laterais, com resina fenólica na parte frontal e

arte com impressão UV direta e colorida na formica. Modelo para escrever com caneta de

quadro branco e não deixar manchado.

Medidas: Largura 120cmx Altura: 90cm.

Cada quadro terá 6 furos circulares de 1 cm de diâmetro a 3cm da borda da placa, sendo

um em cada canto e os outros dois ao centro da aresta horizontal, conforme layout. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 01/12/2022, às

12:15:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/12/2022, às 12:15:15 horas, no lote (1) - Quadro branco personalizado em MDF

6mm com formica branco liso na frente e nas laterais, com resina fenólica na parte frontal e

arte com impressão UV direta e colorida na formica. Modelo para escrever com caneta de

quadro branco e não deixar manchado.

Medidas: Largura 120cmx Altura: 90cm.

Cada quadro terá 6 furos circulares de 1 cm de diâmetro a 3cm da borda da placa, sendo

um em cada canto e os outros dois ao centro da aresta horizontal, conforme layout. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - GISELE ANDREA DA COSTA SEIXAS - desclassificou o fornecedor: STALO-

BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA. No dia 01/12/2022, às 14:48:01 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/12/2022, às 14:48:01 horas, no lote (1) - Quadro branco personalizado em MDF

6mm com formica branco liso na frente e nas laterais, com resina fenólica na parte frontal e

arte com impressão UV direta e colorida na formica. Modelo para escrever com caneta de

quadro branco e não deixar manchado.

Medidas: Largura 120cmx Altura: 90cm.

Data-Hora Fornecedor Lance

01/12/2022 10:24:54:226 STALO-BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA  R$ 2.400.000,00

01/12/2022 10:37:00:901 NININHA COMUNICACAO VISUAL LTDA  R$ 2.480.000,00

01/12/2022 10:35:10:734 NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME  R$ 2.480.500,00

01/12/2022 10:34:23:030 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 2.481.486,00

30/11/2022 14:40:43:904 F. F. N. FORNAZARI - ME  R$ 2.492.350,00
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Cada quadro terá 6 furos circulares de 1 cm de diâmetro a 3cm da borda da placa, sendo

um em cada canto e os outros dois ao centro da aresta horizontal, conforme layout. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - GISELE ANDREA DA COSTA SEIXAS - desclassificou o fornecedor:

NININHA COMUNICACAO VISUAL LTDA. No dia 02/12/2022, às 08:16:38 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2022, às 08:16:38 horas, no lote (1) - Quadro branco personalizado em MDF

6mm com formica branco liso na frente e nas laterais, com resina fenólica na parte frontal e

arte com impressão UV direta e colorida na formica. Modelo para escrever com caneta de

quadro branco e não deixar manchado.

Medidas: Largura 120cmx Altura: 90cm.

Cada quadro terá 6 furos circulares de 1 cm de diâmetro a 3cm da borda da placa, sendo

um em cada canto e os outros dois ao centro da aresta horizontal, conforme layout. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - GISELE ANDREA DA COSTA SEIXAS - desclassificou o fornecedor: NILZA

APARECIDA AZEVEDO - ME. No dia 02/12/2022, às 08:17:05 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 02/12/2022, às 08:17:05 horas, no lote (1) - Quadro branco personalizado em MDF

6mm com formica branco liso na frente e nas laterais, com resina fenólica na parte frontal e

arte com impressão UV direta e colorida na formica. Modelo para escrever com caneta de

quadro branco e não deixar manchado.

Medidas: Largura 120cmx Altura: 90cm.

Cada quadro terá 6 furos circulares de 1 cm de diâmetro a 3cm da borda da placa, sendo

um em cada canto e os outros dois ao centro da aresta horizontal, conforme layout. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/12/2022, às 09:09:42 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/12/2022, às 09:09:42 horas, no lote (1) - Quadro branco personalizado em MDF

6mm com formica branco liso na frente e nas laterais, com resina fenólica na parte frontal e

arte com impressão UV direta e colorida na formica. Modelo para escrever com caneta de

quadro branco e não deixar manchado.

Medidas: Largura 120cmx Altura: 90cm.

Cada quadro terá 6 furos circulares de 1 cm de diâmetro a 3cm da borda da placa, sendo

um em cada canto e os outros dois ao centro da aresta horizontal, conforme layout. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - GISELE ANDREA DA COSTA SEIXAS - desclassificou o fornecedor: NILZA

APARECIDA AZEVEDO - ME. No dia 02/12/2022, às 10:10:09 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 02/12/2022, às 10:10:09 horas, no lote (1) - Quadro branco personalizado em MDF

6mm com formica branco liso na frente e nas laterais, com resina fenólica na parte frontal e

arte com impressão UV direta e colorida na formica. Modelo para escrever com caneta de

quadro branco e não deixar manchado.

Medidas: Largura 120cmx Altura: 90cm.

Cada quadro terá 6 furos circulares de 1 cm de diâmetro a 3cm da borda da placa, sendo

um em cada canto e os outros dois ao centro da aresta horizontal, conforme layout. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - GISELE ANDREA DA COSTA SEIXAS - desclassificou o fornecedor:

SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA. No dia 02/12/2022, às 11:45:59 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (1) - Quadro branco personalizado em MDF 6mm com formica branco liso na

frente e nas laterais, com resina fenólica na parte frontal e arte com impressão UV direta e

colorida na formica. Modelo para escrever com caneta de quadro branco e não deixar

manchado.

Medidas: Largura 120cmx Altura: 90cm.

Cada quadro terá 6 furos circulares de 1 cm de diâmetro a 3cm da borda da placa, sendo

um em cada canto e os outros dois ao centro da aresta horizontal, conforme layout. -

nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 01/12/2022, às 09:41:46 horas, o Pregoeiro da licitação - GISELE ANDREA DA

COSTA SEIXAS - desclassificou a proposta do fornecedor - AJ2 COMUNICACAO VISUAL

LTDA, no lote (1) - Quadro branco personalizado em MDF 6mm com formica branco liso na

frente e nas laterais, com resina fenólica na parte frontal e arte com impressão UV direta e

colorida na formica. Modelo para escrever com caneta de quadro branco e não deixar

manchado.

Medidas: Largura 120cmx Altura: 90cm.

Cada quadro terá 6 furos circulares de 1 cm de diâmetro a 3cm da borda da placa, sendo

um em cada canto e os outros dois ao centro da aresta horizontal, conforme layout. O

motivo da desclassificação foi: conforme Edital item 7.3.3 letra C -  A licitante deverá

registrar em sua proposta de preços as especificações do objeto. Não serão aceitas

Propostas de Preços que contenham somente a expressão �conforme Edital�, �conforme

Termo de Referência� ou quaisquer outra que não a especificação do objeto licitado.

O item está desclassificado pois está em desacordo com o solicitado.

 

    No dia 01/12/2022, às 12:15:15 horas, o Pregoeiro da licitação - GISELE ANDREA DA

COSTA SEIXAS - desclassificou o fornecedor - STALO-BAURU MOBILIARIO ESCOLAR

LTDA, no lote (1) - Quadro branco personalizado em MDF 6mm com formica branco liso na

frente e nas laterais, com resina fenólica na parte frontal e arte com impressão UV direta e
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colorida na formica. Modelo para escrever com caneta de quadro branco e não deixar

manchado.

Medidas: Largura 120cmx Altura: 90cm.

Cada quadro terá 6 furos circulares de 1 cm de diâmetro a 3cm da borda da placa, sendo

um em cada canto e os outros dois ao centro da aresta horizontal, conforme layout. O

motivo da desclassificação foi: LICITANTE DESCLASSIFICADA POIS NÃO ATENDEU AO

ITEM 7.3.4.3 DO EDITAL - As licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,

concomitantemente com os Documentos de Habilitação exigidos no Edital, a Proposta de

Preços escrita (de acordo com o Anexo II) e documento que comprove certificação florestal

FSC ou CERFLOR,da madeira utilizada, em nome do fabricante do material utilizado na

fabricação do objeto.

LICITANTE DEIXOU DE APRESENTAR TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

DO BALANÇO BEM COMO O RECIBO DE ENTREGA- A PREGOEIRA INFORMA QUE O

BALANÇO SERIA PASSIVEL DE DILIGENCIA, PORÉM, O CERTIFICADO É

OBRIGATORIO APRESENTAR.

 

    No dia 01/12/2022, às 14:48:01 horas, o Pregoeiro da licitação - GISELE ANDREA DA

COSTA SEIXAS - desclassificou o fornecedor - NININHA COMUNICACAO VISUAL LTDA,

no lote (1) - Quadro branco personalizado em MDF 6mm com formica branco liso na frente e

nas laterais, com resina fenólica na parte frontal e arte com impressão UV direta e colorida

na formica. Modelo para escrever com caneta de quadro branco e não deixar manchado.

Medidas: Largura 120cmx Altura: 90cm.

Cada quadro terá 6 furos circulares de 1 cm de diâmetro a 3cm da borda da placa, sendo

um em cada canto e os outros dois ao centro da aresta horizontal, conforme layout. O

motivo da desclassificação foi: LICITANTE DESCLASSIFICADA POR NAO POSSUIR :

ITEM DO EDITAL 3.2.7 E 8.5.1.PROVA QUE POSSUI ATIVIDADE COMPATIVÉL COM O

RAMO DO OBJETO,  EDITAL   ITEM  8.3.1.2 ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

COMPATIVEL OU SIMILAR AO OBJETO.

 

    No dia 02/12/2022, às 09:09:42 horas, o Pregoeiro da licitação - GISELE ANDREA DA

COSTA SEIXAS - desclassificou o fornecedor - NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME, no lote

(1) - Quadro branco personalizado em MDF 6mm com formica branco liso na frente e nas

laterais, com resina fenólica na parte frontal e arte com impressão UV direta e colorida na

formica. Modelo para escrever com caneta de quadro branco e não deixar manchado.

Medidas: Largura 120cmx Altura: 90cm.

Cada quadro terá 6 furos circulares de 1 cm de diâmetro a 3cm da borda da placa, sendo

um em cada canto e os outros dois ao centro da aresta horizontal, conforme layout. O

motivo da desclassificação foi: LICITANTE NÃO APRESENTOU O ATETADO DE

CAPACIDADE TÉNCICA EXIGIDO NO ITEM 8.3.1 -Atestado de Capacidade Técnica,

expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em seu nome, que indique,

qualifique e comprove aptidão para fornecimento de produtos com características
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semelhantes ao objeto deste Edital, em especial ao constante no Termo de Referência �

ANEXO I do Edital, por ser considerada como parcela de maior  relevância no presente

caso.

 

    No dia 02/12/2022, às 10:10:08 horas, o Pregoeiro da licitação - GISELE ANDREA DA

COSTA SEIXAS - desclassificou o fornecedor - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, no lote

(1) - Quadro branco personalizado em MDF 6mm com formica branco liso na frente e nas

laterais, com resina fenólica na parte frontal e arte com impressão UV direta e colorida na

formica. Modelo para escrever com caneta de quadro branco e não deixar manchado.

Medidas: Largura 120cmx Altura: 90cm.

Cada quadro terá 6 furos circulares de 1 cm de diâmetro a 3cm da borda da placa, sendo

um em cada canto e os outros dois ao centro da aresta horizontal, conforme layout. O

motivo da desclassificação foi: LICITANTE DESCLASSIFICADA NÃOATENDEU AO ITEM

DO EDITAL 7.3.4.3. As licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,

concomitantemente com os Documentos de Habilitação exigidos no Edital, a Proposta de

Preços escrita (de acordo com o Anexo II) e documento que comprove certificação florestal

FSC ou CERFLOR, da madeira utilizada, em nome do fabricante do material utilizado na

fabricação do objeto.

 

    No dia 02/12/2022, às 11:45:59 horas, o Pregoeiro da licitação - GISELE ANDREA DA

COSTA SEIXAS - desclassificou o fornecedor - F. F. N. FORNAZARI - ME, no lote (1) -

Quadro branco personalizado em MDF 6mm com formica branco liso na frente e nas

laterais, com resina fenólica na parte frontal e arte com impressão UV direta e colorida na

formica. Modelo para escrever com caneta de quadro branco e não deixar manchado.

Medidas: Largura 120cmx Altura: 90cm.

Cada quadro terá 6 furos circulares de 1 cm de diâmetro a 3cm da borda da placa, sendo

um em cada canto e os outros dois ao centro da aresta horizontal, conforme layout. O

motivo da desclassificação foi: LICITANTE DESCLASSIFCADO POIS DEIXOU DE

APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS: ITEM DO EDITAL 7.3.4.3. As licitantes

encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os

Documentos de Habilitação exigidos no Edital, a Proposta de Preços escrita (de

acordo com o Anexo II) e documento que comprove certificação florestal FSC ou CERFLOR,

da madeira utilizada, em nome do fabricante do material utilizado na fabricação do objeto.

8.4.2. Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial expedida pelo

cartório distribuidor da sede de pessoa jurídica ou de execução patrimonial, expedida há, no

máximo, 30 (trinta) dias da data do recebimento da documentação de habilitação no

certame, E8.5.3.3. A prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou

sede da licitante deverá ser apresentada, para fins de verificação, podendo ser atendida por

meio da

Certidão Negativa de Débitos Mobiliários ou equivalente na forma da lei.
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        No dia 02/12/2022, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da

ata: 

 

    APOS A ANALISE DO DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO DE TODAS AS LICITANTES O

CERTAME RESTOU FRACASSADO.

 

    Diante do registro de intenção  do representante LUCIANA MENDES DE OLIVEIRA da

empresa NININHA COMUNICACAO VISUAL LTDA no lote (1) - Quadro branco

personalizado em MDF 6mm com formica branco liso na frente e nas laterais, com resina

fenólica na parte frontal e arte com impressão UV direta e colorida na formica. Modelo para

escrever com caneta de quadro branco e não deixar manchado.

Medidas: Largura 120cmx Altura: 90cm.

Cada quadro terá 6 furos circulares de 1 cm de diâmetro a 3cm da borda da placa, sendo

um em cada canto e os outros dois ao centro da aresta horizontal, conforme layout.,  do

representante MAITE MARQUES PEREIRA da empresa STALO-BAURU MOBILIARIO

ESCOLAR LTDA no lote (1) - Quadro branco personalizado em MDF 6mm com formica

branco liso na frente e nas laterais, com resina fenólica na parte frontal e arte com

impressão UV direta e colorida na formica. Modelo para escrever com caneta de quadro

branco e não deixar manchado.

Medidas: Largura 120cmx Altura: 90cm.

Cada quadro terá 6 furos circulares de 1 cm de diâmetro a 3cm da borda da placa, sendo

um em cada canto e os outros dois ao centro da aresta horizontal, conforme layout.,  do

representante JORGE LUIZ FRANCO da empresa AJ2 COMUNICACAO VISUAL LTDA no

lote (1) - Quadro branco personalizado em MDF 6mm com formica branco liso na frente e

nas laterais, com resina fenólica na parte frontal e arte com impressão UV direta e colorida

na formica. Modelo para escrever com caneta de quadro branco e não deixar manchado.

Medidas: Largura 120cmx Altura: 90cm.

Cada quadro terá 6 furos circulares de 1 cm de diâmetro a 3cm da borda da placa, sendo

um em cada canto e os outros dois ao centro da aresta horizontal, conforme layout.,  em

interpor recurso o Pregoeiro da disputa abriu prazo legal para apresentação  formal das

razões e contra razões do recurso.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

GISELE ANDREA DA COSTA SEIXAS

Pregoeiro da disputa
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MARCELO BERTONI

Autoridade Competente

 

TIFANNY YURI SATO

Membro Equipe Apoio

 

LORENE AIR NERES MARCAL

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
23.587.031/0001-96 AJ2 COMUNICACAO VISUAL LTDA

13.104.805/0001-27 F. F. N. FORNAZARI - ME

12.444.829/0001-62 NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME

03.068.282/0001-57 NININHA COMUNICACAO VISUAL LTDA

03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

65.487.605/0001-02 STALO-BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA
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