Ata de pregão
Órgão ou entidade:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Unidade: DILIC
Ata final da sessão do Pregão presencial - Processo de compras nº 1091040 000037/2014, Exclusiva para
ME/EPP.
Às 10:51:09 horas, do dia 6 de Agosto de 2014, reuniram-se no site www.compras.mg.gov.br, o Pregoeiro
Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de
realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão para aquisição de Locação de estrutura, incluindo
montagem e desmontagem, para a cerimônia de posse do Procurador-Geral de Justiça..
O Pregoeiro conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2002; na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; na Lei Estadual nº 14.167, de 10 de
janeiro de 2002; no Decreto Estadual nº 44.786, de 18 de abril de 2008; subsidiariamente na Lei Federal nº
8.666 de 21 de junho de 1993 e no edital do referido pregão e anexos.
Resultado da sessão pública

Fornecedores participantes
Porte da empresa

Fornecedor

Foi
credenciado

Representante

Micro

19.841.477/0001-28 - TOP 6
PROMOÇÕES LTDA

JOAO IMACULADO GOMES

Sim

Micro

10.356.949/0001-82 - R & A
LOCACOES, SERVICOS E
EVENTOS LTDA - ME

Pollianna Kátia Menezes
Gomes

Sim

Lote: 1
Descrição:
Locação de estrutura, incluindo montagem e desmontagem, para a cerimônia de posse do ProcuradorGeral de Justiça de Minas Gerais.
Situação:

Homologado

Uma vez que o lote foi fracassado, não há vencedor.
Nº do item no lote:
*Código do item:

1

Nº do item no processo:

000036641

Tipo:

1
Serviço

Especificação do item:
LOCACAO DE TENDA MONTADA E INSTALADA
Similar: Não
Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE
Quantidade: 1
Propostas:
Fornecedor:
10.356.949/0001-82 - R & A LOCACOES, SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME
Identificação do fornecedor:
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Situação da proposta:
Valor total:

Classificada

R$ 78.925,00

Nº do item no lote: 1
*Código do item:

Nº do item no processo:
000036641

Tipo:

1

Serviço

Especificação do item:
LOCACAO DE TENDA MONTADA E INSTALADA
Similar: Não
Unidade de aquisição/fornecimento:
Marca:

1,00 UNIDADE

-

Modelo: -

Quantidade: 1,00
Valor unitário: R$ 78.925,0000

Valor total: R$ 78.925,00

Fornecedor:
19.841.477/0001-28 - TOP 6 PROMOÇÕES LTDA
Identificação do fornecedor:
Situação da proposta:
Valor total:

F000158

Classificada

R$ 226.205,00

Nº do item no lote: 1
*Código do item:

Nº do item no processo:
000036641

Tipo:

1

Serviço

Especificação do item:
LOCACAO DE TENDA MONTADA E INSTALADA
Similar: Não
Unidade de aquisição/fornecimento:
Marca:

-

1,00 UNIDADE
Modelo: -

Quantidade: 1,00
Valor unitário: R$ 226.205,0000

Valor total: R$ 226.205,00

Informação de desistência de lances:
Data / hora

Fornecedor

06/08/2014 11:45:20 10.356.949/0001-82 - R & A
LOCACOES, SERVICOS E
EVENTOS LTDA - ME

06/08/2014 11:42:17 19.841.477/0001-28 - TOP 6
PROMOÇÕES LTDA

Justificativa da desitência
A representante da R&A Locações afirmou ser
impossível ofertar lance tendo alegado que as
exigências de segurança tornavam impraticável
o valor do Termo de Referência, lançado no
Edital, qual seja, R$78.729,25. Acrescentou,
ainda, que sua empresa não havia atentado às
exigências, razão pela qual pediu a
desclassificação de sua proposta.
O representante afirmou ser impossível ofertar
lance tendo alegado que as exigências de
segurança tornavam impraticável o valor do
Termo de Referência, lançado no Edital, qual
seja, R$78.729,25.

Aceitação de proposta
Data / hora
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Data / hora

Evento

06/08/2014 11:58:46 A proposta do fornecedor 19.841.477/0001-28 - TOP 6 PROMOÇÕES LTDA não foi
aceita, pelo seguinte motivo: O representante da Top 6 afirmou ser impossível ofertar
lance tendo alegado que as exigências de segurança tornavam impraticável o valor
do Termo de Referência, lançado no Edital, qual seja, R$78.729,25. Dessa forma, o
valor de sua proposta (R$226.205,00) permaneceu R$147.475,75 ou seja, 187%
(cento e oitenta e sete por cento) superior ao TR, razão pela qual a proposta foi
desclassificada por ser inexequível..
06/08/2014 11:51:16 A proposta do fornecedor 10.356.949/0001-82 - R & A LOCACOES, SERVICOS E
EVENTOS LTDA - ME não foi aceita, pelo seguinte motivo: A representante da R&A
Locações afirmou ser impossível ofertar lance tendo alegado que as exigências de
segurança tornavam impraticável o valor do Termo de Referência, lançado no Edital,
qual seja, R$78.729,25. Acrescentou, ainda, que sua empresa não havia atentado às
exigências de segurança, razão pela qual pediu a desclassificação de sua proposta..
Intenção de recurso
Data / hora
-

Evento
Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo
12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor
recurso.

Ocorrências relevantes
1- ESCLARECIMENTO - Houve pedido de esclarecimento de empresa interessada e respectiva resposta da
PGJ que se encontram disponíveis no site desse ente no endereço www.mpmg.mp.br / Acesso à Informação
/ Licitações / Processos Licitatórios / (no campo Número do Processo digitar o nº desse procedimento e clicar
em Enviar).
2- Verificou-se que não houve documentos enviados através dos Correios/transportadora protocolados para
esta licitação.
Em consulta aos sites www.transparencia.gov.br, www.compras.mg.gov.br (CAFIMP) e
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php verificou-se que os licitantes não possuíam
restrições de licitar com o Poder Público;
Foram impressos os CRCs dos licitantes.
O credenciamento foi encerrado pela Pregoeira às 10h30min.
Estiveram presentes os representantes de todos os licitantes.
Os licitantes autenticaram documentos mediante apresentação dos originais.
Analisou as propostas e acompanhou a sessão de disputa o servidor Cláudio Vieira Firpe (MAMP 3129),
representando a Superintendência de Comunicação Integrada da Procuradoria-Geral de Justiça (SCI-PGJ).
Assinaram os documentos de credenciamento, propostas, documentos habilitatórios e a ATA todos os
representantes mencionados acima.
3- Após o credenciamento, as propostas dos licitantes foram abertas e conhecidos os seus conteúdos.
A proposta do licitante Top 6 Promoções foi classificada, em atendimento à Lei 10.520/2002 , regulamentada
pelo Decreto Estadual nº 44.786/2008 (Art.12 incisos V e VI).
A classificação inicial e disputa se deram pelos valores totais das propostas. Não houve oferta de lances.
OCORRÊNCIAS DA SESSÃO DE LANCES:
O representante da Top 6 afirmou ser impossível ofertar lance tendo alegado que as exigências de segurança
tornavam impraticável o valor do Termo de Referência, lançado no Edital, qual seja, R$78.729,25.
A representante da R&A Locações afirmou ser impossível ofertar lance tendo alegado que as exigências de
segurança tornavam impraticável o valor do Termo de Referência, lançado no Edital, qual seja, R$78.729,25.
Acrescentou, ainda, que sua empresa não havia atentado às exigências, razão pela qual pediu a
desclassificação de sua proposta.
4- Após a sessão de lances as propostas foram desclassificadas pelas seguintes razões:
OCORRÊNCIAS DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:
A representante da R&A Locações afirmou ser impossível ofertar lance tendo alegado que as exigências de
segurança tornavam impraticável o valor do Termo de Referência, lançado no Edital, qual seja, R$78.729,25.
Acrescentou, ainda, que sua empresa não havia atentado às exigências de segurança, razão pela qual pediu
a desclassificação de sua proposta.
O representante da Top 6 afirmou ser impossível ofertar lance tendo alegado que as exigências de
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segurança tornavam impraticável o valor do Termo de Referência, lançado no Edital, qual seja, R$78.729,25.
Dessa forma, o valor de sua proposta (R$226.205,00) permaneceu R$147.475,75 ou seja, 187% (cento e
oitenta e sete por cento) superior ao TR, razão pela qual a proposta foi desclassificada por ser inexequível.
5- Após o encerramento do lote 1 (único) como FRACASSADO, foi dado prazo para manifestação de
interesse em interpor recurso, entretanto nenhum licitante se manifestou.
Os envelopes de documentação dos licitantes foram devolvidos aos seus respectivos representantes,
devidamente inviolados.
6- Também integrou a Equipe de Apoio a servidora Catarina Natalino Calixto (MAMP 5120).

Atuações de pregoeiros durante a sessão do pregão
Data / hora

Pregoeiro anterior

Novo pregoeiro

06/08/2014 10:51:09

-

M0003699 - SIMONE DE OLIVEIRA
CAPANEMA

Atas anteriores
Nº da ata

Data/hora da geração

Lote

1

06/08/14 12:25

-

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 12:00:00 horas, do dia 6 de Agosto de 2014, cuja ata
foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.

SIMONE DE OLIVEIRA CAPANEMA - Pregoeiro Titular

CATARINA NATALINO CALIXTO - Pregoeiro Suplente

Equipe de apoio
Emerson Morais Dias, Matheus de Oliveira Dande e Sebastião Nobre da Silva.
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