
Pregão Eletrônico

926226.382013.3296.4902.1634000.172

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Agencia Estadual de Metrologia

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00038/2013

Às 09:03 horas do dia 18 de dezembro de 2013, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros
da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 29 de 12/04/2013, em atendimento às disposições contidas
na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº
21016943/2013,  para  realizar  os  procedimentos  relativos  ao  Pregão  nº  00038/2013.  Objeto:  Objeto:  Pregão
Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestar serviços de destinação correta aos diversos produtos
apreendidos  e  reduzir  o  impacto  ambiental  causado  na  execução  de  caráter  administrativo  e  operacional  das
atividades desenvolvidas pela Agência Estadual de Metrologia de Mato Grosso do Sul (AEM-MS). O Pregoeiro abriu a
Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em
seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Locação Serviço
Descrição Complementar: Serviços de destinação correta aos diversos produtos apreendidos (conforme item 4 do
Anexo  I  Termo  de  Referência,  deste  Edital)  e  reduzir  o  impacto  ambiental  causado  na  execução  de  caráter
administrativo e operacional das atividades desenvolvidas pela Agência Estadual de Metrologia de Mato Grosso do
Sul (AEM-MS).
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 2.992,5000 Situação: Cancelado na aceitação

Histórico

Item: 1 - Locação Serviço

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte

ME/EPP
Declaração

ME/EPP/COOP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

01.930.423/0001-73 PODIUM
SERVICOS
AMBIENTAIS
LTDA

Não Não 1 R$ 9.500,0000 R$ 9.500,0000 17/12/2013
15:19:34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de
destinação correta aos diversos produtos apreendidos e reduzir o impacto ambiental causado na execução
de caráter administrativo e operacional das atividades desenvolvidas pela Agência Estadual de Metrologia de
Mato Grosso do Sul (AEM-MS) , conforme as especificações do edital pregão eletrônico 38/2013.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 9.500,0000 01.930.423/0001-73 18/12/2013 09:03:03:720

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações
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Aberto
18/12/2013
09:03:14

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

18/12/2013
09:03:59

Batida iminente. Data/hora iminência: 18/12/2013 09:08:59.

Encerrado
18/12/2013
09:14:58

Item encerrado

Recusa
18/12/2013
10:42:38

Recusa da proposta. Fornecedor: PODIUM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, CNPJ/CPF:
01.930.423/0001-73, pelo melhor lance de R$ 9.500,0000. Motivo: Analisando a
proposta e negociações via chat, não vislumbramos nada que justifique o aumento de
valores, relacionadas as exigências do edital. Com isso recusaremos a proposta e
repetiremos o certame no ano vindouro.

Cancelado na
aceitação

18/12/2013
10:44:09

Item cancelado na aceitação. Motivo: Cancelaremos o item em questão, pois
analisando a proposta e negociações via chat, não vislumbramos nada que justifique o
aumento de valores, relacionadas as exigências do edital. Com isso recusaremos a
proposta e repetiremos o certame no ano vindouro.

Desfeito
Cancelamento do
Item

18/12/2013
10:44:57

Desfeito cancelamento do item na aceitação. Motivo: Analisaremos a fase da licitação.

Cancelado na
aceitação

18/12/2013
10:57:33

Item cancelado na aceitação. Motivo: Cancelaremos o item em questão, pois
analisando a proposta e negociações via chat, não vislumbramos nada que justifique o
aumento de valores, relacionadas as exigências do edital. Com isso recusaremos a
proposta e repetiremos o certame no ano vindouro.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

Data Mensagem

Pregoeiro 18/12/2013
09:03:50

Bom dia retornaremos nossos trabalhos referente ao pregão n° 38/2013

Sistema 18/12/2013
09:03:59

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 09:08 de 18/12/2013, após isso
entrará(ão) no encerramento aleatório.

Sistema 18/12/2013
09:16:02

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de
aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha

aceitação/habilitação/admissibilidade"

Pregoeiro 18/12/2013
09:23:04

Para PODIUM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - bom dia podemos começar nossas
negociações?

Pregoeiro 18/12/2013
09:39:55

Para PODIUM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - bom dia podemos começar nossas
negociações?

Pregoeiro 18/12/2013
09:43:06

Para PODIUM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - bom dia podemos começar nossas
negociações?

Pregoeiro 18/12/2013
09:51:23

Para PODIUM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - bom dia

Pregoeiro 18/12/2013
10:00:09

bom dia

Pregoeiro 18/12/2013
10:07:33

Para PODIUM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - bom dia

01.930.423/0001-73 18/12/2013
10:15:51

Prezado gestor, A proposta que foi encaminhada como referencia de preços,
está contemplando 1 coleta, o edital do presente pregão prevê uma contratação

de 2 coletas /ano, mais relatórios, e carregamento por parte da contratada.
Tivemos um aumento considerével pois o aterro municipal não certifica esses

resíduos e teremos que encaminhar para

01.930.423/0001-73 18/12/2013
10:16:25

Aterro licenciado em Dourados MS o que vai agregar mais valor de transporte.

01.930.423/0001-73 18/12/2013
10:17:29

O que podemos chegar no máximo, considerando as exigencias do edital e
ascondições operacionais é o valor de R$ 7.600,00

Pregoeiro 18/12/2013
10:21:12

Para PODIUM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - sim ok irei analisar sua proposta
com equipe..ja dou um retorno
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01.930.423/0001-73 18/12/2013
10:24:48

ok

Pregoeiro 18/12/2013
10:40:43

Para PODIUM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - Analisamos sua proposta e não
vislumbramos nada que justifique este aumento de valores relacionados as
exigências do edital. Com isso recusaremos sua proposta e repetiremos o

certame em 2014. obrigada.

01.930.423/0001-73 18/12/2013
10:42:22

qual é o valor razoavel analisado?

Sistema 18/12/2013
10:44:09

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos
para os ítens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na

aceitação´.

Pregoeiro 18/12/2013
10:58:14

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 18/12/2013
às 11:20:00.

Eventos do Pregão

Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo
18/12/2013
10:44:09

Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

18/12/2013
10:58:14

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 18/12/2013 às
11:20:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos
itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do
Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:43 horas do dia 18 de dezembro de
2013, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ELBIA KATIANE BLANCO INSAURRALDE
Pregoeiro Oficial

EVERTON PAINI MALHEIROS
Equipe de Apoio

LEONARDO DE FREITAS LAMBLEM
Equipe de Apoio

Voltar
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