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Licitação Pregão Eletrônico Nº 000053/2020 - 04/08/2021 - Proces so Nº 030125/2019

Responsável COMISSÃO E EQUIPE DE APOIO

Data 09/11/2021

Tipo ATA CONVOCAÇÃO VI

Aos nove 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 POR TE PARA AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A SECRETARIA MUN ICIPAL DE EDUCAÇÃO . 
Inicialmente, conforme demonstra a Ata de Convocação V divulgada no dia 08/11/2021 onde foi 
solicitado ao licitante MEGA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRIC O 
EIRELI em seus respectivo lote, para que encaminhe sua PROPOSTA DE PREÇOS 
ATUALIZADA no prazo de ATÉ 05 (cinco) horas exclusi vamente pelo sistema da 
BLLCOMPRAS , em conformidade com o item 12.5.6 "a" do Edital. Insta mencionar, que por 
equivoco marcamos a retomada da Sessão Pública para hoje ás 10h30min e realizamos a 
DESCLASSIFICAÇÃO  da licitante convocada, contudo, imediatamente REABILITAMOS  a 
licitante utilizando os dipositivos legais que assegura o agente búblico para rever os seus atos, 
constanto a informação que: "O prazo de juntada da proposta atualizada é até as 12 horas deste 
dia.", posterior a isso suspendemos a Sessão e marcamos o retorno para as 13 horas desse dia. 
Contudo a licitante convocada MEGA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HIDRAULICO E 
ELETRICO EIRELI juntou sua proposta de preço atualizada depois de seu vencimento ás 
12h51min, onde seu prazo era de até as 12 horas. Assim, o descumprimento do item 12.5.6 "a" 
do Edital, fica a licitante DESCLASSIFICADAS neste respectivo item. Em razão da 
desclassificação fica convocado a licitante SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP  no 
item 22. 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, o licitante não retornou 
quanto a negociação. Após, foi solicitado ao licitante classificado em 1º lugar no lote 22, para 
que encaminhe sua PROPOSTA DE PREÇOS ATUALIZADA no prazo de ATÉ 05 (c inco) 
horas exclusivamente pelo sistema da BLLCOMPRAS , em conformidade com o item 12.5.6 
"a" do Edital. Por fim, esse Pregoeiro suspende essa Sessão Pública, para análise dos 
documentos de habilitação. Solicito que seja sempre acompanhada as mensagens que serão
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enviadas a todos pelo chat, sendo de responsabilidade dos licitanteso acompanhamento do 
procedimento licitatório. 

Mezaque da Silva José Rodrigues                     Adelita Alves de Almeida                 
Pregoeiro Oficial                                                 Apoio

Dinalva Costa C. da Silva                                   Rômulo Brandão Fernandes
Apoio                                                                   Apoio

2 / 1


