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ATA DE CONVOCAÇÃO IV 
 
Pregão Eletrônico n° 53/2020 
Processo nº 30125/2019 
 
 
Aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se o Pregoeiro 

deste Órgão e Equipe de Apoio, designados pelo Decreto nº 016 de 03 de Fevereiro 2021 e 

alterações, regido de acordo com a Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e a 

Lei nº 8.666/1993 e suas alterações e pelo Decreto Municipal nº 094/2020 para, no endereço 

eletrônico www.bllcompras.org.br, nos termo da convocação de aviso de licitação, realizar os 

procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico Pregão Eletrônico Para Registro de Preços 

nº 000053/2020 , referente ao Processo nº 030125/2019, objetivando a  CONTRATAÇÃO 

EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO. Inicialmente, conforme demonstra a Ata de Convocação divulgada no dia 

30/09/2020 onde foi solicitado aos licitantes convocados em seus respectivos lotes, para que 

encaminhe sua PROPOSTA DE PREÇOS ATUALIZADA no prazo de ATÉ 05 (cinco) horas 

exclusivamente pelo sistema da BLLCOMPRAS, em conformidade com o item 12.5.6 "a" 

do Edital. Contudo, em análise ao Sistema BLLCOMPRAS vislumbramos que somente o 

licitante RM COMERCIAL SPORTS LTDA ME no item 26, anexou a Proposta de Preços 

Atualizada, estando a mesma HABILITADA, já as demais MEGA DISTRIBUIDORA DE 

MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO EIRELI no item 16; MG DE OLIVEIRA MILHORATO-

ME nos itens 20 e 22; RFL COMERCIAL LTDA no item 23 resta DESCLASSIFICADAS nos 

itens referenciados. Em razão disso ficam as licitantes subsequentes classificadas 

convocadas sendo: RFL COMERCIAL LTDA no item 22 e ALESSANDRA NUNES LORDS 

ME no item 23. Posterior a isso, e este pregoeiro realizou a negociação no chat, pelo sistema 

eletrônico a contraproposta ao licitante que apresentou melhor preço nos itens, para que seja 

obtida a melhor proposta, conforme prevê os itens 11.7 e 11.8 do Edital, contudo, nenhum 

licitante retornou quanto a negociação. Após, foi solicitado aos licitantes classificados em 1º 

lugar em seus respectivos lotes, para que encaminhe sua PROPOSTA DE PREÇOS 

ATUALIZADA no prazo de ATÉ 05 (cinco) horas exclusivamente pelo sistema da 

BLLCOMPRAS, em conformidade com o item 12.5.6 "a" do Edital. Fica Declarado 

FRACASSADO os itens 16 e 20. Oportunamente, informamos que estamos com problemas 

técnicos para divulgar a Ata desta Sessão, assim, pedimos encarecidamente atenção quanto 

os prazos referente a apresentação das Proposta Atualizada. Por fim, esse Pregoeiro 

suspende o certame para análise dos documentos de habilitação. Solicito que seja sempre 

acompanhada as mensagens que serão enviadas a todos pelo chat, sendo de 

responsabilidade dos licitantes o acompanhamento do procedimento licitatório.  
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