
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: FUNDACAO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INSTITUCIONAL - FEC -

FUNDACAO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO I A UFF - (RJ)

 

    Licitação: (Ano: 2022/ FUNDACAO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INSTITUCIONAL /

Nº Processo: 30820/2021)

 

     às 10:02:36 horas do dia 24/02/2022 no endereço RUA MIGUEL DE FRIAS-123, bairro

ICARAI, da cidade de NITEROI - RJ, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). ELAINE

BATALHA MARTINS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação,

para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 30820/2021 -

2022/004/2022 que tem por objeto Aquisição de equipamentos, com base nas quantidades e

exigências estabelecidas nesta Seleção Pública e seus Anexos.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Aquário de 200 litros,  100x40x50 cm, espessura do vidro 8mm

Lote (2) - Ozone 55K (220V) ozônio para esterilização de piscicultura e aquicultura

Lote (3) - Bomba submersa Sarlo Better 1000c - 110 v

Lote (4) - Filtro Uv 36 w ocean tec ultra violeta tubo cristal 110 v Lago

Lote (5) - Balança semi-analítica, capacidade 6200g, precisão 0,01g, tamanho do prato 170

x 180 mm

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os
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seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Aquário de 200 litros,  100x40x50 cm, espessura do vidro 8mm

Lote (2) - Ozone 55K (220V) ozônio para esterilização de piscicultura e aquicultura

Lote (3) - Bomba submersa Sarlo Better 1000c - 110 v

Lote (4) - Filtro Uv 36 w ocean tec ultra violeta tubo cristal 110 v Lago

Lote (5) - Balança semi-analítica, capacidade 6200g, precisão 0,01g, tamanho do prato 170

x 180 mm

 

    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 24/02/2022, às 10:54:19 horas, no lote (1) - Aquário de 200 litros,  100x40x50 cm,

espessura do vidro 8mm -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No

dia 24/02/2022, às 12:19:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (1) - Aquário de 200 litros,  100x40x50 cm, espessura do vidro 8mm - nenhum

fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 24/02/2022, às 10:54:30 horas, no lote (2) - Ozone 55K (220V) ozônio para
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esterilização de piscicultura e aquicultura -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O mot ivo da a l teração fo i  o  seguin te :  Atua l ização e fe tuada -  serv idor :

pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 24/02/2022, às 12:19:57 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (2) - Ozone 55K (220V) ozônio para esterilização de piscicultura e aquicultura -

nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 24/02/2022, às 10:54:37 horas, no lote (3) - Bomba submersa Sarlo Better 1000c -

110 v -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 24/02/2022,

às 12:20:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (3) - Bomba submersa Sarlo Better 1000c - 110 v - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 24/02/2022, às 10:55:59 horas, no lote (4) - Filtro Uv 36 w ocean tec ultra violeta

tubo cristal 110 v Lago -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No

dia 24/02/2022, às 12:20:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (4) - Filtro Uv 36 w ocean tec ultra violeta tubo cristal 110 v Lago - nenhum

fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 24/02/2022, às 10:59:14 horas, no lote (5) - Balança semi-analítica, capacidade

6200g, precisão 0,01g, tamanho do prato 170 x 180 mm -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 24/02/2022, às 17:12:48 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 24/02/2022, às 17:12:48 horas, no lote (5) - Balança semi-analítica, capacidade

6200g, precisão 0,01g, tamanho do prato 170 x 180 mm -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ELAINE BATALHA

MARTINS - desclassificou o fornecedor: G-F COMERCIO E IMPORTACAO DE

EQUIPAMENTOS INDUSTRI. No dia 24/02/2022, às 17:17:57 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (5) - Balança semi-analítica, capacidade 6200g, precisão 0,01g, tamanho do prato

170 x 180 mm - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.
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    No dia 24/02/2022, às 12:19:25 horas, o Pregoeiro da licitação - ELAINE BATALHA

MARTINS - desclassificou o fornecedor - MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, no lote

(1) - Aquário de 200 litros,  100x40x50 cm, espessura do vidro 8mm. O motivo da

desclassificação foi: Valor da proposta acima do valor do referência. Conforme Instrumento

Convocatório, o valor máximo aceitável é de R$ 2.000,00.

 

    No dia 24/02/2022, às 12:19:57 horas, o Pregoeiro da licitação - ELAINE BATALHA

MARTINS - desclassificou o fornecedor - MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, no lote

(2) - Ozone 55K (220V) ozônio para esterilização de piscicultura e aquicultura. O motivo da

desclassificação foi: Valor da proposta acima do valor do referência. Conforme Instrumento

Convocatório, o valor máximo aceitável é de R$ 15.300,00.

 

    No dia 24/02/2022, às 12:20:22 horas, o Pregoeiro da licitação - ELAINE BATALHA

MARTINS - desclassificou o fornecedor - MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, no lote

(3) - Bomba submersa Sarlo Better 1000c - 110 v. O motivo da desclassificação foi: Valor da

proposta acima do valor do referência. Conforme Instrumento Convocatório, o valor máximo

aceitável é de R$ 230,00.

 

    No dia 24/02/2022, às 12:20:48 horas, o Pregoeiro da licitação - ELAINE BATALHA

MARTINS - desclassificou o fornecedor - MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, no lote

(4) - Filtro Uv 36 w ocean tec ultra violeta tubo cristal 110 v Lago. O motivo da

desclassificação foi: Valor da proposta acima do valor do referência. Conforme Instrumento

Convocatório, o valor máximo aceitável é de R$ 1.470,00.

 

    No dia 24/02/2022, às 17:12:47 horas, o Pregoeiro da licitação - ELAINE BATALHA

MARTINS - desclassificou o fornecedor - G-F COMERCIO E IMPORTACAO DE

EQUIPAMENTOS INDUSTRI, no lote (5) - Balança semi-analítica, capacidade 6200g,

precisão 0,01g, tamanho do prato 170 x 180 mm. O motivo da desclassificação foi: Produto

proposto não atende as especificações do Instrumento Convocatório.

 

    No dia 24/02/2022, às 17:17:57 horas, o Pregoeiro da licitação - ELAINE BATALHA

MARTINS - desclassificou o fornecedor - MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, no lote

(5) - Balança semi-analítica, capacidade 6200g, precisão 0,01g, tamanho do prato 170 x 180

mm. O motivo da desclassificação foi: Valor da proposta acima do valor do referência.

Conforme Instrumento Convocatório, o valor máximo aceitável é de R$ 5.700,00.

 

    No dia 24/02/2022, às 17:37:42 horas, a autoridade competente da licitação - ALBERTO

DI SABBATO - alterou a situação da licitação para fracassada. O motivo da alteração foi o

seguinte: Conforme processo Conveniar nº 30820/2021.
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    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.

 

ELAINE BATALHA MARTINS

Pregoeiro da disputa

 

ALBERTO DI SABBATO

Autoridade Competente

 

BERNARDO CANTINHO BRICIO

Membro Equipe Apoio

 

VIVIAN MILAGRES SIQUEIRA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
23.358.643/0001-07 G-F COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRI

02.405.020/0001-78 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI
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