
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: 130/2022)

 

     às 10:03:00 horas do dia 04/11/2022 no endereço RUA MARCINO DOS SANTOS 401,

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

disputa Sr(a). TIFANNY YURI SATO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

130/2022 - 2022/077/2022 que tem por objeto Aquisição de pluviômetro 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) - Pluviômetro em Poliestireno (PS) rígido cristal transparente, com espessura não

inferior a 3mm e personalizado com a logo do SENAR-MS. Dimensões: Altura: 245mm,

largura: 85mm e espessura: 35mm. Área de captação: 15cm2. Capacidade de 130mm.

Escala/medição em relevo transparente. Embalagem em caixa de papel individual. Arte e

modelo do pluviômetro conforme layout.

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

 

Lote (1) - Pluviômetro em Poliestireno (PS) rígido cristal transparente, com espessura não

inferior a 3mm e personalizado com a logo do SENAR-MS. Dimensões: Altura: 245mm,

largura: 85mm e espessura: 35mm. Área de captação: 15cm2. Capacidade de 130mm.

Escala/medição em relevo transparente. Embalagem em caixa de papel individual. Arte e

modelo do pluviômetro conforme layout.

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/11/2022 07:59:53:979 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 138.530,00

03/11/2022 15:26:49:178 APS WORK COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME  R$ 68.530,00

03/11/2022 10:50:27:506 FTS MULTIMARCAS LTDA  R$ 65.000,00

03/11/2022 16:09:23:180 COMETA BRINDE PERSONALIZADOS LTDA  R$ 68.250,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/11/2022 10:04:28:116 COMETA BRINDE PERSONALIZADOS LTDA  R$ 64.999,00

03/11/2022 10:50:27:506 FTS MULTIMARCAS LTDA  R$ 65.000,00

04/11/2022 10:15:37:633 APS WORK COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME  R$ 66.900,00
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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 04/11/2022, às 10:21:24 horas, no lote (1) - Pluviômetro em Poliestireno (PS)

rígido cristal transparente, com espessura não inferior a 3mm e personalizado com a logo do

SENAR-MS. Dimensões: Altura: 245mm, largura: 85mm e espessura: 35mm. Área de

captação: 15cm2. Capacidade de 130mm. Escala/medição em relevo transparente.

Embalagem em caixa de papel individual. Arte e modelo do pluviômetro conforme layout. -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 04/11/2022, às

11:02:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/11/2022, às 11:02:04 horas, no lote (1) - Pluviômetro em Poliestireno (PS)

rígido cristal transparente, com espessura não inferior a 3mm e personalizado com a logo do

SENAR-MS. Dimensões: Altura: 245mm, largura: 85mm e espessura: 35mm. Área de

captação: 15cm2. Capacidade de 130mm. Escala/medição em relevo transparente.

Embalagem em caixa de papel individual. Arte e modelo do pluviômetro conforme layout. -  a

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

coordenador - TIFANNY YURI SATO - desclassificou o fornecedor: COMETA BRINDE

PERSONALIZADOS LTDA. No dia 04/11/2022, às 11:07:19 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 04/11/2022, às 11:07:19 horas, no lote (1) - Pluviômetro em Poliestireno (PS)

rígido cristal transparente, com espessura não inferior a 3mm e personalizado com a logo do

SENAR-MS. Dimensões: Altura: 245mm, largura: 85mm e espessura: 35mm. Área de

captação: 15cm2. Capacidade de 130mm. Escala/medição em relevo transparente.

Embalagem em caixa de papel individual. Arte e modelo do pluviômetro conforme layout. -  a

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

coordenador - TIFANNY YURI SATO - desclassificou o fornecedor: FTS MULTIMARCAS

LTDA. No dia 04/11/2022, às 12:41:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/11/2022, às 12:41:27 horas, no lote (1) - Pluviômetro em Poliestireno (PS)

rígido cristal transparente, com espessura não inferior a 3mm e personalizado com a logo do

SENAR-MS. Dimensões: Altura: 245mm, largura: 85mm e espessura: 35mm. Área de

captação: 15cm2. Capacidade de 130mm. Escala/medição em relevo transparente.

Embalagem em caixa de papel individual. Arte e modelo do pluviômetro conforme layout. -  a

04/11/2022 10:14:37:179 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 68.200,00
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situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Após análise dos documentos, a CPL solicitou ao licitante que enviasse por e-mail o Termo

de Autenticação do Balanço, que foi  de pronto atendido. Assim, tendo seus documentos

avaliados e a contraproposta registrada, a licitante APS WORK COMERCIO E SERVICOS

LTDA - ME  foi declarada VENCEDORA  do certame. No dia 25/11/2022, às 12:01:37 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2022, às 12:01:37 horas, no lote (1) - Pluviômetro em Poliestireno (PS)

rígido cristal transparente, com espessura não inferior a 3mm e personalizado com a logo do

SENAR-MS. Dimensões: Altura: 245mm, largura: 85mm e espessura: 35mm. Área de

captação: 15cm2. Capacidade de 130mm. Escala/medição em relevo transparente.

Embalagem em caixa de papel individual. Arte e modelo do pluviômetro conforme layout. -  a

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

Adjudicado o objeto em favor da empresa APS WORK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-

ME, com o valor total de R$66.850,00.

 

    No dia 25/11/2022, às 12:01:37 horas, no lote (1) - Pluviômetro em Poliestireno (PS)

rígido cristal transparente, com espessura não inferior a 3mm e personalizado com a logo do

SENAR-MS. Dimensões: Altura: 245mm, largura: 85mm e espessura: 35mm. Área de

captação: 15cm2. Capacidade de 130mm. Escala/medição em relevo transparente.

Embalagem em caixa de papel individual. Arte e modelo do pluviômetro conforme layout. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa APS

WORK COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME com o valor R$ 66.850,00.

 

    No dia 04/11/2022, às 11:02:04 horas, o Pregoeiro da licitação - TIFANNY YURI SATO -

desclassificou o fornecedor - COMETA BRINDE PERSONALIZADOS LTDA, no lote (1) -

Pluviômetro em Poliestireno (PS) rígido cristal transparente, com espessura não inferior a

3mm e personalizado com a logo do SENAR-MS. Dimensões: Altura: 245mm, largura:

85mm e espessura: 35mm. Área de captação: 15cm2. Capacidade de 130mm.

Escala/medição em relevo transparente. Embalagem em caixa de papel individual. Arte e

modelo do pluviômetro conforme layout. O motivo da desclassificação foi: A LICITANTE

APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA QUE DEMONSTRA CERTA

FRAGILIDADE. SENDO SOMENTE ESTE O PONTO QUESTIONÁVEL,  A CPL FARIA

DILIGENCIA E EXTINGUIRIA AS DÚVIDAS. ENTRETANTO, A LICITANTE NÃO POSSUI

CNAE COMPATIVEL COM O OBJETO, RESULTANDO EM SUA DESCLASSIFICAÇÃO.

 

    No dia 04/11/2022, às 11:07:19 horas, o Pregoeiro da licitação - TIFANNY YURI SATO -

desclassificou o fornecedor - FTS MULTIMARCAS LTDA, no lote (1) - Pluviômetro em

Poliestireno (PS) rígido cristal transparente, com espessura não inferior a 3mm e

personalizado com a logo do SENAR-MS. Dimensões: Altura: 245mm, largura: 85mm e

espessura: 35mm. Área de captação: 15cm2. Capacidade de 130mm. Escala/medição em
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relevo transparente. Embalagem em caixa de papel individual. Arte e modelo do pluviômetro

conforme layout. O motivo da desclassificação foi: LICITANTE DEIXOU DE ANEXAR OS

DOCUMENTOS SOLICITADOS EM ATENDIMENTO AO EDITAL.

 

    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.

 

TIFANNY YURI SATO

Pregoeiro da disputa

 

MARCELO BERTONI

Autoridade Competente

 

GISELE ANDREA DA COSTA SEIXAS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
33.083.775/0001-27 APS WORK COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME

67.938.779/0001-61 COMETA BRINDE PERSONALIZADOS LTDA

46.513.786/0001-41 FTS MULTIMARCAS LTDA

03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA
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