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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00010/2019 (SRP)

Às 09:01 horas do dia 14 de março de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA PROAGI 123/2018 de 13/07/2018, em atendimento
às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005,
referente ao Processo nº 23422016695201833, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00010/2019.
Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de gás GLP e cilindros de gás GLP 45 Kg.. 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: BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP
Descrição Complementar: BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, MATERIAL CHAPA AÇO, TIPO GÁS
PROPANOBUTANO, CAPACIDADE BOTIJÃO 45 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHEIO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 Unidade de fornecimento: BOTIJÃO 45,00 KG
Valor estimado: R$ 353,3200 Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 2
Descrição: BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP
Descrição Complementar: BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, MATERIAL CHAPA AÇO, TIPO GÁS
PROPANOBUTANO, CAPACIDADE BOTIJÃO 45 KG, APLICAÇÃO FOGÃO INDUSTRIAL, NORMAS TÉCNICAS ABNT
8.460
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: BOTIJÃO 45,00 KG
Valor estimado: R$ 610,5500 Situação: Cancelado na aceitação

Histórico

Item: 1 - BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Cancelado 14/03/2019 09:01:42 Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP

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

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte

ME/EPP
Declaração

ME/EPP/COOP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

07.324.657/0001-53 LUBORTEC
COMERCIAL
LTDA

Sim Sim 5 R$ 2.600,0000 R$ 13.000,0000 14/03/2019
08:10:35
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Marca: E.I.A
Fabricante: E.I.A
Modelo / Versão: E.I.A
Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  BOTIJÃO  GÁS  LIQUEFEITO  DE  PETRÓLEO  -  GLP,
MATERIAL CHAPA AÇO, TIPO GÁS PROPANOBUTANO, CAPACIDADE BOTIJÃO 45 KG, APLICAÇÃO
FOGÃO INDUSTRIAL, NORMAS TÉCNICAS ABNT 8.460

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 2.600,0000 07.324.657/0001-53 14/03/2019 09:01:42:200

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
14/03/2019
09:13:27

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

14/03/2019
09:25:49

Batida iminente. Data/hora iminência: 14/03/2019 09:30:49.

Encerrado
14/03/2019
09:45:38

Item encerrado

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

14/03/2019
09:54:35

Convocado para envio de anexo o fornecedor LUBORTEC COMERCIAL LTDA,
CNPJ/CPF: 07.324.657/0001-53.

Recusa
14/03/2019
13:36:57

Recusa da proposta. Fornecedor: LUBORTEC COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF:
07.324.657/0001-53, pelo melhor lance de R$ 2.600,0000. Motivo: Licitante
recusou-se a reduzir o valor da proposta para o estimado.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

14/03/2019
13:36:57

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor
LUBORTEC COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.324.657/0001-53.

Cancelado na aceitação
14/03/2019
13:37:14

Item cancelado na aceitação. Motivo: Não há mais propostas para serem
analisadas.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

Data Mensagem

Pregoeiro 14/03/2019
09:05:11

Bom dia Srs. Licitantes!

Pregoeiro 14/03/2019
09:07:00

Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico
10/2019. Em nome da UNILA gostaria de agradecer a todos pela participação.

Pregoeiro 14/03/2019
09:07:10

Antes do início, peço ATENÇÃO para algumas informações preliminares:

Pregoeiro 14/03/2019
09:07:18

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 14/03/2019
09:07:25

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 14/03/2019
09:07:38

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 14/03/2019
09:08:33

d) Importante salientar que, devido a possíveis divergências entre a
especificação constante no CATSER e/ou CATMAT com a especificação do Termo

de Referência, PREVALECERÁ A DESCRIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.

Pregoeiro 14/03/2019
09:09:01

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

para lances.

Pregoeiro 14/03/2019
09:09:18

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 14/03/2019
09:09:33

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.
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Pregoeiro 14/03/2019
09:09:39

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 14/03/2019
09:09:47

Peço um instante para analisar as propostas.

Pregoeiro 14/03/2019
09:14:53

Srs. Licitantes, está aberta a fase de lances para o item licitado

Pregoeiro 14/03/2019
09:19:42

Melhorem seus lances

Pregoeiro 14/03/2019
09:24:11

Srs .licitantes, melhorem seus lances

Pregoeiro 14/03/2019
09:24:58

Estarei encerrando os itens sempre com iminência de no mínimo 05 minutos.

Pregoeiro 14/03/2019
09:25:14

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 14/03/2019
09:25:31

Atentamos ao fato de que, quando do encerramento aleatório, o item (ou grupo)
é fechado automaticamente, portanto, aconselhamos oferecerem desde cedo o
melhor preço possível à Administração. Ou Srs. Licitantes, informamos que a

adjudicação é por grupo, mas o julgamento por item, logo todos os itens devem
estar abaixo do valor estimado.

Sistema 14/03/2019
09:25:49

O(s) Item(ns) 2 está(ão) em iminência até 09:30 de 14/03/2019, após isso
entrará(ão) no encerramento aleatório.

Pregoeiro 14/03/2019
09:30:02

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 14/03/2019
09:39:28

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 14/03/2019
09:42:07

Srs. licitantes, melhorem seus lances

Sistema 14/03/2019
09:46:22

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de
aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha

aceitação/habilitação/admissibilidade"

Pregoeiro 14/03/2019
09:47:36

Srs. Licitantes lembramos que a Administração não irá aceitar propostas com
valores acima do valor de referência.

Pregoeiro 14/03/2019
09:48:50

Agradeço a presença e contamos com todos os Srs. Licitantes para continuidade
do pregão.

Pregoeiro 14/03/2019
09:49:44

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 14/03/2019
09:50:09

Srs. licitantes peço que verifiquem o CHAT diariamente, afim de acompanharem
a sessão deste certame, mesmo que suas propostas não tenham sido a

classificada no momento.

Pregoeiro 14/03/2019
09:50:17

Srs. Licitantes, saliento que o prazo máximo para envio do anexo da proposta
vencedora é o estipulado em Edital, sendo não superior a 24 (vinte e quatro)

horas.

Pregoeiro 14/03/2019
09:54:07

Srs. Licitantes, a partir de agora iniciarei a convocação de envio do anexo, no
prazo estipulado em Edital, da PROPOSTA completa com assinatura, marca,

modelo, prospectos, catálogos, manuais, links e quaisquer outros documentos
que dizem respeito aos itens ofertados. Lembro que o Comprasnet aceita apenas
o envio de um anexo, portanto, recomendo a compactação dos arquivos em um

.zip.

Sistema 14/03/2019
09:54:35

Senhor fornecedor LUBORTEC COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF:
07.324.657/0001-53, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Pregoeiro 14/03/2019
09:56:03

Vossa empresa restou-se vencedora para o item 02, porém infelizmente o
mesmo está acima do valor estimado para contratação. Seria possível uma
redução do valor para, ao menos, o valor estimado? A proposta com novos
preços deverá ser enviada até às 10h00 do dia 15/03/2019, sob pena de

desclassificação caso o valor seja superior ao orçado pela UNILA.

Pregoeiro 14/03/2019
09:56:25

Para LUBORTEC COMERCIAL LTDA - Vossa empresa restou-se vencedora para o
item 02, porém infelizmente o mesmo está acima do valor estimado para
contratação. Seria possível uma redução do valor para, ao menos, o valor

estimado? A proposta com novos preços deverá ser enviada até às 10h00 do dia
15/03/2019, sob pena de desclassificação caso o valor seja superior ao orçado

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GO... https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeir...

3 of 4 14/03/2019 14:42



pela UNILA.

07.324.657/0001-53 14/03/2019
10:05:43

Bom Dia! Infelizmente não conseguimos conceder descontos.

Pregoeiro 14/03/2019
10:33:15

Para LUBORTEC COMERCIAL LTDA - Sr. licitante , o valor final é de R$ 2600 por
botijão ou pelo total dos 5?

07.324.657/0001-53 14/03/2019
10:49:45

Valor Unitario

07.324.657/0001-53 14/03/2019
10:53:10

Infelizmente não conseguimos atender ao valor de referencia.

Pregoeiro 14/03/2019
13:23:19

Para LUBORTEC COMERCIAL LTDA - OK. Agradeço.

Sistema 14/03/2019
13:36:57

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

Sistema 14/03/2019
13:37:14

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos
para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na

aceitação´.

Pregoeiro 14/03/2019
13:37:49

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 14/03/2019 às
14:30:00.

Eventos do Pregão

Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo
14/03/2019
13:37:14

Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

14/03/2019
13:37:49

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 14/03/2019 às
14:30:00.

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 26, do
Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:39 horas do dia 14 de março de 2019,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARIANA SANTANA PRADO LIMA
Pregoeiro Oficial

DIEGO RAFAEL HAUBERT
Equipe de Apoio

THIAGO SANTOS GONCALVES
Equipe de Apoio

Voltar
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