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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00002/2020 (SRP)

Às 09:01 horas do dia 27 de janeiro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA PROAGI 89/2019 de 11/07/2019, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 23422015421201990, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00002/2020.
Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) em regime
de comodato dos botijões.. 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: GÁS REFINO DE PETRÓLEO
Descrição  Complementar:  GÁS  REFINO  DE  PETRÓLEO,  TIPO  GÁS  LIQUEFEITO  DE  PETRÓLEO-  GLP,  USO
DOMÉSTICO
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 336 Unidade de fornecimento: Quilograma
Valor Máximo Aceitável: R$ 362,7500 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,25 %

Aceito  para:  ULTRAFOZ  DISTRIBUIDORA  DE  AGUA  E  GAS  LTDA,  pelo  melhor  lance  de  R$  359,9000  e  a
quantidade de 336 Quilograma .

Histórico

Item: 1 - GÁS REFINO DE PETRÓLEO

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

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte

ME/EPP
Declaração

ME/EPP/COOP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

08.317.676/0001-15 MORUMBI
COMERCIO DE
GAS LTDA

Sim Sim 336 R$ 360,9000 R$ 121.262,4000 24/01/2020
18:19:30

Marca: liquigas
Fabricante: liquigas
Modelo / Versão: gas lp 45 kg
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: gas liquefeito de petroleo de 45 kg da marca liquigas, validade da
proposta 60, regime de comodato de vasilhames para fornecimento da recarga liquida.

03.644.940/0001-01 CATARATAS
COMERCIO DE
GAS LTDA

Não Não 336 R$ 362,0000 R$ 121.632,0000 23/01/2020
16:14:26

Marca: LIQUIGAS
Fabricante: LIQUIGAS DIST. S/A
Modelo / Versão: GLP45 KG LIQUIDO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRODUTO: GLP 45 KG LIQUIDO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, DA
MARCA LIQUIGAS, FABRICANTE LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A, PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS.

23.212.922/0001-68 ULTRAFOZ
DISTRIBUIDORA
DE AGUA E GAS
LTDA

Sim Sim 336 R$ 362,5000 R$ 121.800,0000 24/01/2020
18:52:51
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Marca: ULTRAGAZ
Fabricante: ULTRAGAZ
Modelo / Versão: P45
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: P45 Gás Liquefeito de Petróleo 45kg fornecido em cilindro.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 362,5000 23.212.922/0001-68 27/01/2020 09:01:03:040

R$ 362,0000 03.644.940/0001-01 27/01/2020 09:01:03:040

R$ 360,9000 08.317.676/0001-15 27/01/2020 09:01:03:040

R$ 359,9000 23.212.922/0001-68 27/01/2020 09:14:16:460

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
27/01/2020
09:08:33

Item Aberto.

Encerrada Disputa Aberta
27/01/2020
09:21:35

Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado
27/01/2020
09:21:38

Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

27/01/2020
09:25:53

Convocado para envio de anexo o fornecedor ULTRAFOZ DISTRIBUIDORA DE
AGUA E GAS LTDA, CNPJ/CPF: 23.212.922/0001-68.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

27/01/2020
11:09:38

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ULTRAFOZ
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA, CNPJ/CPF: 23.212.922/0001-68.

Aceite
27/01/2020
14:09:25

Aceite individual da proposta. Fornecedor: ULTRAFOZ DISTRIBUIDORA DE
AGUA E GAS LTDA, CNPJ/CPF: 23.212.922/0001-68, pelo melhor lance de R$
359,9000.

Habilitado
27/01/2020
14:56:33

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ULTRAFOZ DISTRIBUIDORA
DE AGUA E GAS LTDA - CNPJ/CPF: 23.212.922/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

Data Mensagem

Pregoeiro 27/01/2020
09:01:12

Bom dia Srs. Licitantes!

Pregoeiro 27/01/2020
09:01:22

Declaro aberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico no 02/2020. Pregoeiro Carlos
Eduardo Gregorio Pires operando o certame. Em nome da UNILA gostaria de

agradecer a todos pela participação.

Pregoeiro 27/01/2020
09:01:28

O critério de julgamento e adjudicação do presente certame será o de menor valor.

Pregoeiro 27/01/2020
09:01:38

Diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito
que o fato seja formalizado imediatamente para o e-mail licitacao@unila.edu.br, sob

pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria.

Pregoeiro 27/01/2020
09:01:45

De acordo com o art. 19, Inciso IV, do Decreto no 10.024/2019, é responsabilidade
dos licitantes acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão

pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de
sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.

Pregoeiro 27/01/2020
09:01:51

Ressalto que o prazo inicial assegurado para envio de documentação complementar é
de 120 (cento e vinte) minutos a contar da convocação pelo sistema, podendo ser
alargado motivadamente pelo Pregoeiro a depender das circunstâncias (TCU - Ac.

2.769/2011-2aC) ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de
prorrogação por parte do licitante.

Pregoeiro 27/01/2020
09:02:01

Informo, desde já, que, com base no Acórdão TCU no 754/2015-P, o Pregoeiro, para
fins de autuação de processo administrativo sancionatório, relatará à autoridade

competente as condutas e práticas dos licitantes que, de forma injustificada e no curso
da licitação, afrontem o art. 49 da Lei no 10.024/2019.

Pregoeiro 27/01/2020
09:02:07

Reitero que não serão toleradas condutas que configurem conluio, fraude, violação ao
sigilo das propostas e burla à aplicação de sanções administrativas (“impedimento

indireto”), de modo que, em razão da constatação de conjunto de indícios (através de
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diligências e consultas às bases de dados), as empresas envolvidas serão
desclassificadas e passíveis de sancionamento.

Pregoeiro 27/01/2020
09:02:15

Antes do início, peço ATENÇÃO para algumas informações preliminares:

Pregoeiro 27/01/2020
09:02:22

a) Lembramos da importância de manter atualizado vosso cadastro no SICAF,
principalmente endereço, telefones e e-mails para contato. Eventuais contatos serão

realizados através dos dados cadastrados no mesmo.

Pregoeiro 27/01/2020
09:02:28

b) A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes será sempre relatada no "chat" e os
licitantes terão prazo para resposta. Portanto, por favor, mantenham-se conectados

até o final do certame.

Pregoeiro 27/01/2020
09:02:33

c) Informamos que cada licitante pode melhorar sua própria oferta de preço sem
necessariamente ser menor que a melhor oferta registrada para o item, pois, se o 1º
colocado for desclassificado, será chamado o seguinte na ordem final de classificação.

Pregoeiro 27/01/2020
09:02:40

d) Importante salientar que, devido a possíveis divergências entre a especificação
constante no CATMAT com a especificação do Termo de Referência, PREVALECERÁ A

DESCRIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.

Pregoeiro 27/01/2020
09:02:47

e) Analisarei as propostas cadastradas nesse momento quanto à suas condições de
participação das fases posteriores. Em seguida, abrirei as mesmas para lances.

Pregoeiro 27/01/2020
09:02:54

f) Por tratar-se de um Registro de Preço, será permitido o cadastro de reserva. Para
tanto, será aberto prazo razoável para manifestação dos licitantes interessados em
fornecer nas condições do licitante vencedor, após a homologação do certame pela

Autoridade Competente, .

Pregoeiro 27/01/2020
09:03:02

g) Devido a eventuais delays e/ou problemas no sistema eletrônico que possam
ocorrer, quando duas mensagens idênticas forem enviadas aos Srs., considerem

apenas a primeira.

Pregoeiro 27/01/2020
09:03:09

A participação de todos contribui para uma melhor gestão dos recursos públicos,
portanto, agradecemos desde já a boa vontade e conduta lícita de todos.

Pregoeiro 27/01/2020
09:03:19

Neste momento, com fundamento no Item 7 do ato convocatório e em conformidade
com os Acórdãos TCU no 3.381/2013-P e no 1.807/2015-P, farei a análise quanto à

“aceitabilidade preliminar” das propostas cadastradas para fins de classificação à fase
de lances.

Pregoeiro 27/01/2020
09:03:25

Considerando o disposto nos Acórdãos TCU no 2.131/2016-P e no 934/2007-1aC, na
fase de “aceitação preliminar” das propostas, abster-me-ei, exceto nas hipóteses de
flagrante e manifesta inexequibilidade, de averiguar a aceitabilidade no tocante ao

preço, porquanto ele está sujeito a alterações na fase de lances.

Pregoeiro 27/01/2020
09:03:30

Peço um instante para analisar as propostas.

Pregoeiro 27/01/2020
09:08:33

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 27/01/2020
09:13:22

Srs. Licitantes, a etapa competitiva está iniciada, por favor, formulem os lances,
observando o disposto no edital.

Pregoeiro 27/01/2020
09:13:28

Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”,
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. A

etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos

02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

Pregoeiro 27/01/2020
09:13:34

Informo que não atenderei ligações telefônicas durante esta etapa e não serão
excluídos quaisquer lances errados lançados pelos licitantes, a não ser evidente

inexequibilidade ou valores com mais de duas casas decimais.

Pregoeiro 27/01/2020
09:13:42

Atentamos ao fato de que, quando do encerramento aleatório, o item é fechado
automaticamente, portanto, aconselhamos oferecerem desde cedo o melhor preço

possível à Administração.

Pregoeiro 27/01/2020
09:13:56

Aproveito para informar que o intervalo mínimo de lances é variável, conforme
disposto no subitem 7.10. do Edital

Pregoeiro 27/01/2020
09:14:03

Srs. Licitantes, não deixem para ofertar os seus melhores lances apenas no tempo
aleatório, vez que o sistema poderá encerrar a fase de lances a qualquer momento.

Pregoeiro 27/01/2020
09:21:35

A etapa aberta do item 1 foi encerrada.

Sistema 27/01/2020
09:21:38

O item 1 está encerrado.

Sistema 27/01/2020
09:21:38

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas.
Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação

/admissibilidade".
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Pregoeiro 27/01/2020
09:21:48

Srs. Licitantes, todos os itens estão encerrados. Agradecemos a presença de todos até
aqui. Realizamos licitações buscando sempre a maior eficiência e melhor uso possível
dos recursos públicos de todos nós. Pedimos que considerem uma redução aos valores

vencidos no presente certame ao enviar vossas propostas.

Pregoeiro 27/01/2020
09:21:55

De acordo com o art. 19, Inciso IV, do Decreto no 10.024/2019, é responsabilidade
dos licitantes acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão

pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de
sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem.

Pregoeiro 27/01/2020
09:22:16

Aguardem uns instantes para novas informações

Sistema 27/01/2020
09:25:53

Senhor fornecedor ULTRAFOZ DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA, CNPJ/CPF:
23.212.922/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 27/01/2020
09:28:10

Para ULTRAFOZ DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA - Senhor licitante. Solicito sua
proposta atualizada ao valor do lance final ofertado, tendo como base o modelo

informado no Anexo II do edital, com as quantidades, preço unitario e preço final,
conta bancaria e demais informações. O prazo para envio é até as 11:30h de hoje, dia

27/01/2020, sob a pena de desclassificação e aplicação das sanções cabíveis.

Sistema 27/01/2020
11:09:38

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ULTRAFOZ DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA,
CNPJ/CPF: 23.212.922/0001-68, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 27/01/2020
14:12:03

Senhores licitantes. Informo que a proposta da licitante vencedora foi aceita. Em
instantes irei proceder a habilitação do licitante. Automaticamente será aberto prazo

para interpor intenção de recurso contra decisão do pregoeiro. Solicito aos
interessados que permaneçam conectados.

Sistema 27/01/2020
14:56:33

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 27/01/2020
14:56:48

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 27/01/2020 às
15:30:00.

Eventos do Pregão

Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo
27/01/2020
14:56:33

Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

27/01/2020
14:56:48

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 27/01/2020 às
15:30:00.

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 45, do
Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:48 horas do dia 27
de janeiro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES
Pregoeiro Oficial

LAIS CAROLINI KRUDYCZ
Equipe de Apoio

DIEGO RAFAEL HAUBERT
Equipe de Apoio

Voltar
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