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PROCESSO 125/2019                                 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2019 – PML 

 
ATA Nº 01/2020 DA SESSÃO PÚBLICA VIRTUAL 

 

Aos 06 (seis) dias do mês de fevereiro de 2020, às 09:00 horas, reuniram-se a Pregoeira e a Equipe 

de Apoio, para conduzir os trabalhos pertinentes ao Pregão Eletrônico nº 69/2019, que tem por 

objeto o Registro de Preços para Aquisição de Balanças de Precisão, Carrinhos de Carga, 

Empilhadeira e Câmara Fria, para o Setor da Merenda Escolar, realizado através do Portal de 

Compras Caixa, no endereço eletrônico www.licitacoescaixa.gov.br. Aberta a sessão, certificou-se 

que, de acordo com os registros capturados, credenciaram-se para participar do presente Processo 

Licitatório, as empresas constantes da “Lista Licitantes Credenciados”, anexa.  Apresentaram 

propostas as empresas: F&F, VON STEIN, ENGEPAR, MKR, CLIFF, FERNANDO CAVALETT, 

SOMA e LS. Procedida a análise, certificou-se da desclassificação das propostas de autoria das 

empresas: *F&F e VON STEIN – ambas, ante a formalização sem observância do disposto no 

subitem 5.8 e seguintes do edital; *CLIFF – pela ausência das declarações requeridas no subitem 

5.8.4 do edital e, *FERNANDO CAVALETT – ante a ausência das declarações solicitadas nas 

alíneas “b” a “e” do subitem 5.8.4 do ato convocatório. As demais, atendem as exigências 

editalícias, sendo-as consideradas classificadas. Nos horários estipulados, iniciou-se a competição. 

Encerrada a etapa competitiva no sistema eletrônico, com acréscimo do período randômico, em que 

o término da sessão foi aleatoriamente determinado pelo próprio sistema, revelou-se a classificação 

dos menores preços: 

 Item 01 – FRACASSADO – todos os licitantes desclassificados  

 Item 02 – MKR – R$ 5.170,00 

 Item 03 – FRACASSADO – único licitante desclassificado 

 Item 04 – SOMA – R$ 418,00 cada, totalizando R$ 62.700,00 

 Item 05 – SOMA – R$ 242,00 cada, totalizando R$ 1.210,00 

Dando continuidade aos trabalhos, às 13:30 horas, a Pregoeira concedeu prazo de 01 (uma) hora às 

Participantes com menores preços, para envio da documentação de habilitação e das propostas 

readequadas. Realizada a análise dos documentos de habilitação e das propostas, certificou-se que 

as empresas apresentaram os documentos em plena vigência, sem restrições, atendendo todas as 

exigências editalícias, sendo-as consideradas habilitadas. Ato contínuo, às 15:10 horas, foi 

concedido o prazo para manifestação da intenção de recursos, sendo que não houve manifestação 

neste sentido. Consigna-se que, compulsando-se os autos, certificou-se que a empresa ENGEPAR 

ofertou valor superior ao máximo estimado no edital para o item 01, desatendendo o disposto no 

subitem 7.5 do instrumento convocatório, ficando, por conseguinte, desclassificada. Ante o exposto, 

em face de todas as licitantes terem sido desclassificadas no referido item, fica considerado 

“FRACASSADO”. Registra-se que tal procedimento de desclassificação foi efetuado no sistema 

através do retorno de fase. Ante o exposto, às 15:45 horas, foi concedido prazo para manifestação 

da intenção de recursos, sendo que não houve manifestação neste sentido. Transcorrido o prazo, não 

houve manifestação, razão pela qual adjudica-se os itens às respectivas vencedoras. Nada mais 

havendo a tratar, dá-se a sessão por encerrada, lavrando-se a presente ata, que vai devidamente 

assinada. 

 

Vanessa de Oliveira Freitas 

Pregoeira 

 

William Schoenardie 
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