
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL - COMISSAO GERAL DE LICITACAO

- (GO)

 

    Licitação: (Ano: 2012/ GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL / Nº Processo:

49677103/2012)

 

     Às 10:04:00 horas do dia 17/10/2012 no endereço AVENIDA DO CERRADO, NR 999,

APM-09, bairro PARQUE LOZANDES, da cidade de GOIANIA - GO, reuniram-se o

Pregoeiro da Disputa Sr(a). JULIANA NUNES BORGES, e a respectiva Equipe de Apoio,

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

Nº 49677103/2012 - 2012/144/2012 que tem por objeto Aquisição de sistema de microfone

Headset sem fio e de microfone condensador cardióide profissional, conforme condições e

especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos..

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Sistema de microfone Headset sem fio, conforme condições e especificações

estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Lote (2) - Microfone condensador cardióide profissional, conforme condições e

especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/10/2012 17:38:04:533 AV7 - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
LTDA-ME  R$ 32.565,00

16/10/2012 15:43:35:504 ARY FREITAS PEREIRA I NET INFORMATICA  R$ 25.000,00

15/10/2012 16:52:26:430 GLOBO.TEK INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA  R$ 1.170,00

17/10/2012 08:05:33:606 HS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA ME  R$ 2.050,00

16/10/2012 19:00:23:354 L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA  R$ 20.000,00

16/10/2012 12:46:40:889 ELETRO SATES LTDA.  R$ 33.120,00

16/10/2012 17:54:07:106 ANTONIA RAIMUNDA ALVES - ME  R$ 18.000,00

17/10/2012 08:45:27:728 GOINFO ALONSO INFORMATICA COMERCIO E
SERVICOS LTDA  R$ 24.000,00

17/10/2012 07:59:25:131 PRONTO TECNOLOGIA LTDA EPP  R$ 60.933,60

16/10/2012 17:50:16:326 GONCALVES & P. LOPES LTDA. - EPP  R$ 25.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/10/2012 17:38:04:533 AV7 - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
LTDA-ME  R$ 10.210,00

17/10/2012 08:05:33:606 HS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA ME  R$ 1.000,00

16/10/2012 19:00:23:354 L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA  R$ 8.000,00

16/10/2012 12:46:40:889 ELETRO SATES LTDA.  R$ 7.650,00

16/10/2012 17:54:07:106 ANTONIA RAIMUNDA ALVES - ME  R$ 6.120,00



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

 

Lote (1) - Sistema de microfone Headset sem fio, conforme condições e especificações

estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Lote (2) - Microfone condensador cardióide profissional, conforme condições e

especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

 

    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 à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 17/10/2012, às 10:42:56 horas, no lote (1) - Sistema de microfone Headset sem fio,

conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 23/10/2012, às 15:03:06 horas, a situação do

17/10/2012 08:45:27:728 GOINFO ALONSO INFORMATICA COMERCIO E
SERVICOS LTDA  R$ 27.000,00

17/10/2012 07:59:25:131 PRONTO TECNOLOGIA LTDA EPP  R$ 7.020,00

Data-Hora Fornecedor Lance

17/10/2012 10:28:46:820 GONCALVES & P. LOPES LTDA. - EPP  R$ 1.133,00

17/10/2012 10:26:49:590 ARY FREITAS PEREIRA I NET INFORMATICA  R$ 1.152,00

15/10/2012 16:52:26:430 GLOBO.TEK INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA  R$ 1.170,00

17/10/2012 10:27:54:069 L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA  R$ 1.200,00

17/10/2012 10:31:55:444 PRONTO TECNOLOGIA LTDA EPP  R$ 1.996,99

17/10/2012 10:31:11:279 HS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA ME  R$ 1.997,00

17/10/2012 10:17:48:820 ELETRO SATES LTDA.  R$ 2.241,52

17/10/2012 10:08:40:223 ANTONIA RAIMUNDA ALVES - ME  R$ 5.600,00

17/10/2012 10:05:07:687 GOINFO ALONSO INFORMATICA COMERCIO E
SERVICOS LTDA  R$ 17.900,00

04/10/2012 17:38:04:533 AV7 - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
LTDA-ME  R$ 32.565,00

Data-Hora Fornecedor Lance

17/10/2012 10:49:53:456 PRONTO TECNOLOGIA LTDA EPP  R$ 881,00

17/10/2012 10:49:37:025 HS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA ME  R$ 885,00

17/10/2012 10:30:27:140 L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA  R$ 999,00

17/10/2012 10:18:47:265 ELETRO SATES LTDA.  R$ 1.034,80

16/10/2012 17:54:07:106 ANTONIA RAIMUNDA ALVES - ME  R$ 6.120,00

04/10/2012 17:38:04:533 AV7 - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
LTDA-ME  R$ 10.210,00

17/10/2012 08:45:27:728 GOINFO ALONSO INFORMATICA COMERCIO E
SERVICOS LTDA  R$ 27.000,00



lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/10/2012, às 15:03:06 horas, no lote (1) - Sistema de microfone Headset sem fio,

conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 30/10/2012, às 11:49:47 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/10/2012, às 11:49:47 horas, no lote (1) - Sistema de microfone Headset sem fio,

conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. No dia 21/11/2012, às 14:59:21 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2012, às 14:59:21 horas, no lote (1) - Sistema de microfone Headset sem fio,

conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos

prospectos pela Secretaria Municipal de Educação foi constatado que o objeto cotado não

possui as especificações exigidas no edital. Questionada pela Pregoeira a empresa

confirmou o fato narrado pelo órgão, conforme consta nos autos, razão pela qual a empresa

esta DESCLASSIFICADA. Desta forma, convocamos a empresa 2° colocada, para

negociação, apresentação da PROPOSTA e  DOCUMENTAÇÃO no prazo estabelecido no

subitem 9.1 do Edital na Secretaria Municipal de Compras e Licitações.. No dia 21/11/2012,

às 14:59:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/11/2012, às 14:59:44 horas, no lote (1) - Sistema de microfone Headset sem fio,

conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. -  a situação

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

JULIANA NUNES BORGES - desclassificou o fornecedor: GONCALVES & P. LOPES LTDA.

- EPP.. No dia 07/12/2012, às 09:42:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/12/2012, às 09:42:08 horas, no lote (1) - Sistema de microfone Headset sem fio,

conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. -  a situação

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

JULIANA NUNES BORGES - desclassificou o fornecedor: ARY FREITAS PEREIRA I NET

INFORMATICA.. No dia 14/12/2012, às 10:20:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/12/2012, às 10:20:58 horas, no lote (1) - Sistema de microfone Headset sem fio,

conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. -  a situação

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

JULIANA NUNES BORGES - desclassificou o fornecedor: GLOBO.TEK INFORMATICA E

TECNOLOGIA LTDA.. No dia 14/12/2012, às 10:22:12 horas, a situação do lote foi



finalizada. 

 

    No dia 14/12/2012, às 10:22:12 horas, no lote (1) - Sistema de microfone Headset sem fio,

conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/12/2012, às 10:29:06 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/12/2012, às 10:29:06 horas, no lote (1) - Sistema de microfone Headset sem fio,

conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. -  a situação

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

JULIANA NUNES BORGES - desclassificou o fornecedor: GLOBO.TEK INFORMATICA E

TECNOLOGIA LTDA.. No dia 20/12/2012, às 14:35:26 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 20/12/2012, às 14:35:26 horas, no lote (1) - Sistema de microfone Headset sem fio,

conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. -  a situação

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

JULIANA NUNES BORGES - desclassificou o fornecedor: L D EQUIPAMENTOS

PROFISSIONAIS LTDA.. No dia 03/01/2013, às 13:56:20 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 03/01/2013, às 13:56:20 horas, no lote (1) - Sistema de microfone Headset sem fio,

conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. -  a situação

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

JULIANA NUNES BORGES - desclassificou o fornecedor: PRONTO TECNOLOGIA.. No dia

09/01/2013, às 15:02:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/01/2013, às 15:02:18 horas, no lote (1) - Sistema de microfone Headset sem fio,

conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. -  a situação

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

JULIANA NUNES BORGES - desclassificou o fornecedor: HS COMERCIO DE

ELETRONICOS LTDA ME.. No dia 15/01/2013, às 09:03:58 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 15/01/2013, às 09:03:58 horas, no lote (1) - Sistema de microfone Headset sem fio,

conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. -  a situação

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

JULIANA NUNES BORGES - desclassificou o fornecedor: ELETRO SATES LTDA... No dia

21/01/2013, às 11:14:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 



    No dia 21/01/2013, às 11:14:28 horas, no lote (1) - Sistema de microfone Headset sem fio,

conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. -  a situação

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

JULIANA NUNES BORGES - desclassificou o fornecedor: ANTONIA RAIMUNDA ALVES -

ME.. No dia 25/01/2013, às 14:49:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/01/2013, às 14:49:31 horas, no lote (1) - Sistema de microfone Headset sem fio,

conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. -  a situação

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

JULIANA NUNES BORGES - desclassif icou o fornecedor: GOINFO ALONSO

INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA.. No dia 01/02/2013, às 10:48:41 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/02/2013, às 10:49:25 horas, no lote (1) - Sistema de microfone Headset sem fio,

conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. -  a situação

do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após a inabilitação

das 10 empresas para o Lote 01, por não apresentar a proposta e documentação necessária

para habilitação no prazo e local estabelecido, conforme discriminado no subitem 9.1 do

Instrumento Convocatório, o lote fica CANCELADO.. No dia 01/02/2013, às 14:15:56 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/02/2013, às 14:49:17 horas, no lote (1) - Sistema de microfone Headset sem fio,

conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. -  a situação

do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após a inabilitação

das 10 empresas para o Lote 01, por não apresentar a proposta e documentação necessária

para habilitação no prazo e local estabelecido, conforme discriminado no subitem 9.1 do

Instrumento Convocatório, o lote fica FRACASSADO..

 

    No dia 17/10/2012, às 10:55:16 horas, no lote (2) - Microfone condensador cardióide

profissional, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 23/10/2012, às 15:05:07 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/10/2012, às 15:05:07 horas, no lote (2) - Microfone condensador cardióide

profissional, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Após negociação, a empresa reduziu o preço para este Lote.. No dia 30/10/2012,

às 11:47:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/10/2012, às 11:47:46 horas, no lote (2) - Microfone condensador cardióide



profissional, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. No dia 01/02/2013, às 10:50:50 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/02/2013, às 10:50:50 horas, no lote (2) - Microfone condensador cardióide

profissional, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. -

a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Haja

vista, a proposta da empresa PRONTO TECNOLOGIA LTDA, referente ao Lote 02, estar

vencido desde a data de 17/02/2013, solicitamos a referida empresa a prorrogação da

validade da proposta. No entanto, a empresa manifestou o desinteresse na dilatação do

prazo. Assim, o Lote 02 fica CANCELADO.. No dia 01/02/2013, às 14:18:52 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/02/2013, às 14:18:52 horas, no lote (2) - Microfone condensador cardióide

profissional, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. -

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

administração. No dia 01/02/2013, às 14:20:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/02/2013, às 14:20:35 horas, no lote (2) - Microfone condensador cardióide

profissional, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. -

a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Haja

vista, a proposta da empresa PRONTO TECNOLOGIA LTDA, referente ao Lote 02, estar

vencido desde a data de 17/02/2013, solicitamos a referida empresa a prorrogação da

validade da proposta. No entanto, a empresa manifestou o desinteresse na dilatação do

prazo. Assim, o Lote 02 fica CANCELADO.. No dia 01/02/2013, às 14:21:04 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/02/2013, às 14:21:04 horas, no lote (2) - Microfone condensador cardióide

profissional, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. -

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

administração. No dia 01/02/2013, às 14:21:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/02/2013, às 14:21:24 horas, no lote (2) - Microfone condensador cardióide

profissional, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. -

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

administração. No dia 01/02/2013, às 14:23:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/02/2013, às 14:23:21 horas, no lote (2) - Microfone condensador cardióide

profissional, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. -

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



coordenador - JULIANA NUNES BORGES - desclassificou o fornecedor: PRONTO

TECNOLOGIA.. No dia 01/02/2013, às 14:24:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/02/2013, às 14:24:33 horas, no lote (2) - Microfone condensador cardióide

profissional, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. -

a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Haja

vista, a proposta da empresa PRONTO TECNOLOGIA LTDA, referente ao Lote 02, estar

vencido desde a data de 17/02/2013, solicitamos a referida empresa a prorrogação da

validade da proposta. No entanto, a empresa manifestou o desinteresse na dilatação do

prazo. Assim, o Lote 02 fica FRACASSADO..

 

        No dia 30/10/2012, o Pregoeiroda Disputa da licitação  - JULIANA NUNES BORGES -

cadastrou a seguinte minuta da ata: 

 

    A empresa Pronto Tecnologia Ltda. manifestou no sistema intenção de recurso,

questionando a proposta apresentada pela empresa declarada vencedora para o Lote 01 

Gonçalves & P. Lopes Ltda. Ocorre que, a referida empresa apresentou proposta em acordo

com o exigido no edital. Assim, conforme preceitua o subitem 17.10 do Instrumento

Convocatório as proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. Destarte, a

recorrente não apresentou as razões recursais originais, conforme exigido pelo subitem

11.1.2. Diante disso, os lotes desta licitação ficam adjudicados às empresas vencedoras.

Nada mais havendo a tratar, a Pregoeira e a Equipe de Apoio encerraram os trabalhos com

a lavratura desta ata que, após lida e achada conforme, vai assinada, e posteriormente

submetida à apreciação da autoridade superior, para, se assim entender e concordar,

promover a Homologação às empresas vencedoras.

 

    No dia 30/10/2012, às 11:49:15 horas, no lote (1) - Sistema de microfone Headset sem fio,

conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.. Recurso

cancelado: Face a contestação da empresa Pronto Tecnologia, acerca da proposta

apresentada para o Lote 01, tem-se que a empresa declarada vencedora apresentou

proposta em acordo com o exigido no edital. 

 

    No dia 21/11/2012, às 14:59:44 horas, o Pregoeiro da licitação - JULIANA NUNES

BORGES - desclassificou o fornecedor - GONCALVES & P. LOPES LTDA. - EPP, no lote (1)

- Sistema de microfone Headset sem fio, conforme condições e especificações

estabelecidas no Edital e seus Anexos.. O motivo da desclassificação foi: Após análise dos

prospectos pela Secretaria Municipal de Educação foi constatado que o objeto cotado não

possui as especificações exigidas no edital. Questionada pela Pregoeira a empresa

confirmou o fato narrado pelo órgão, conforme consta nos autos. Por estas razões, a



empresa esta DESCLASSIFICADA. Desta forma, convocamos a empresa 2° colocada, para

negociação, apresentação da PROPOSTA e  DOCUMENTAÇÃO no prazo estabelecido no

subitem 9.1 do Edital na Secretaria Municipal de Compras e Licitações.

 

    No dia 07/12/2012, às 09:42:08 horas, o Pregoeiro da licitação - JULIANA NUNES

BORGES - desclassificou o fornecedor - ARY FREITAS PEREIRA I NET INFORMATICA, no

lote (1) - Sistema de microfone Headset sem fio, conforme condições e especificações

estabelecidas no Edital e seus Anexos.. O motivo da desclassificação foi: Após análise dos

documentos de habilitação exigidos no Edital, a empresa Ary Freitas Pereira  INET

Informática. foi INABILITADA, por deixar de apresentar cópia da cédula de identidade ou

outro documento oficial de identificação, descumprindo o subitem 9.2.1; pela ausência da

declaração de habilitação, conforme preceitua o subitem 9.2.3; por apresentar cópia do

requerimento de empresário, certidão negativa de falência, concordata ou recuperação

judicial, e atestado de capacidade técnica, sem a devida autenticação, descumprindo o

exigido no subitem 9.1.2.

 

    No dia 14/12/2012, às 10:29:05 horas, o Pregoeiro da licitação - JULIANA NUNES

BORGES - desclassificou o fornecedor - GLOBO.TEK INFORMATICA E TECNOLOGIA

LTDA, no lote (1) - Sistema de microfone Headset sem fio, conforme condições e

especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.. O motivo da desclassificação foi: A

empresa GLOBO TEK INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA. está INABILITADA por

deixar de apresentar proposta e documentação no prazo e local estabelecidos no subitem

9.1 do Instrumento Convocatório.

 

    No dia 20/12/2012, às 14:35:26 horas, o Pregoeiro da licitação - JULIANA NUNES

BORGES - desclassificou o fornecedor - L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, no

lote (1) - Sistema de microfone Headset sem fio, conforme condições e especificações

estabelecidas no Edital e seus Anexos.. O motivo da desclassificação foi: A empresa L D

EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA. está INABILITADA por deixar de apresentar

proposta e documentação no prazo e local estabelecidos no subitem 9.1 do Instrumento

Convocatório.

 

    No dia 03/01/2013, às 13:56:19 horas, o Pregoeiro da licitação - JULIANA NUNES

BORGES - desclassificou o fornecedor - PRONTO TECNOLOGIA LTDA EPP, no lote (1) -

Sistema de microfone Headset sem fio, conforme condições e especificações estabelecidas

no Edital e seus Anexos.. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não

encaminhar a proposta para habilitação no prazo e local estabelecido, conforme

discriminado no subitem 9.1 do Instrumento Convocatório.

 

    No dia 09/01/2013, às 15:02:17 horas, o Pregoeiro da licitação - JULIANA NUNES



BORGES - desclassificou o fornecedor - HS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA ME, no

lote (1) - Sistema de microfone Headset sem fio, conforme condições e especificações

estabelecidas no Edital e seus Anexos.. O motivo da desclassificação foi: Empresa

desclassificada por não encaminhar a proposta e os documentos para habilitação no prazo e

local estabelecido, conforme discriminado no subitem 9.1 do Instrumento Convocatório.

 

    No dia 15/01/2013, às 09:03:58 horas, o Pregoeiro da licitação - JULIANA NUNES

BORGES - desclassificou o fornecedor - ELETRO SATES LTDA., no lote (1) - Sistema de

microfone Headset sem fio, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e

seus Anexos.. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não

encaminhar a proposta e os documentos para habilitação no prazo e local estabelecido,

conforme discriminado no subitem 9.1 do Instrumento Convocatório.

 

    No dia 21/01/2013, às 11:14:27 horas, o Pregoeiro da licitação - JULIANA NUNES

BORGES - desclassificou o fornecedor - ANTONIA RAIMUNDA ALVES - ME, no lote (1) -

Sistema de microfone Headset sem fio, conforme condições e especificações estabelecidas

no Edital e seus Anexos.. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não

encaminhar a proposta e os documentos para habilitação no prazo e local estabelecido,

conforme discriminado no subitem 9.1 do Instrumento Convocatório.

 

    No dia 25/01/2013, às 14:49:31 horas, o Pregoeiro da licitação - JULIANA NUNES

BORGES - desclassificou o fornecedor - GOINFO ALONSO INFORMATICA COMERCIO E

SERVICOS LTDA, no lote (1) - Sistema de microfone Headset sem fio, conforme condições

e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.. O motivo da desclassificação foi:

Empresa desclassificada por nao encaminhar a proposta e os documentos para habilitação

no prazo e local estabelecido, conforme discriminado no subitem 9.1 do Instrumento

Convocatório.

 

    No dia 01/02/2013, às 10:48:40 horas, o Pregoeiro da licitação - JULIANA NUNES

BORGES - desclassificou o fornecedor - AV7 - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

ELETRONICOS LTDA-ME, no lote (1) - Sistema de microfone Headset sem fio, conforme

condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.. O motivo da

desclassificação foi: A empresa nao apresentou a proposta e documentação necessária

para habilitação no prazo e local estabelecido, conforme discriminado no subitem 9.1 do

Instrumento Convocatório.

 

    No dia 01/02/2013, às 14:23:20 horas, o Pregoeiro da licitação - JULIANA NUNES

BORGES - desclassificou o fornecedor - PRONTO TECNOLOGIA LTDA EPP, no lote (2) -

Microfone condensador cardióide profissional, conforme condições e especificações

estabelecidas no Edital e seus Anexos.. O motivo da desclassificação foi: Haja vista, a



proposta da empresa PRONTO TECNOLOGIA LTDA, referente ao Lote 02, estar vencido

desde a data de 17/02/2013, solicitamos a referida empresa a prorrogação da validade da

proposta. No entanto, a empresa manifestou o desinteresse na dilatação do prazo. Assim, o

Lote 02 fica FRACASSADO.

 

    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.
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