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Mostrando de 1 até 9 de 9 registros

Mostrando de 1 até 36 de 36 registros

Licitação [nº 808922] e Lote [nº 5]

Lista de fornecedores   

 Participante Segmento Situação Lance Data/Hora lance

1 MVS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME ME* Desclassificado R$ 90.000,00 02/04/2020 13:13:33:314

2 M M DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E INSTALA OE* Desclassificado R$ 109.690,00 03/04/2020 14:54:58:601

3 EZ TECHS IMPORTADORA EXPORTADORA E REPRESENTACOES EPP* Desclassificado R$ 139.930,00 05/04/2020 23:24:35:798

4 QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA. - EPP* Desclassificado R$ 168.000,00 03/04/2020 18:00:54:233

5 LEDLUXE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT EIR EPP* Desclassificado R$ 171.710,00 03/04/2020 11:34:56:724

6 BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS ME* Desclassificado R$ 171.710,00 03/04/2020 14:16:02:393

7 INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS OE* Desclassificado R$ 172.480,00 03/04/2020 15:53:07:463

8 BERLIN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. ME* Desclassificado R$ 175.000,00 05/04/2020 14:36:50:004

9 D.P.DA SILVA JUNIOR ELETRICOS-EIRELI ME* Desclassificado R$ 297.500,00 06/04/2020 07:29:15:848

Lista de mensagens   

Data e hora do registro Participante Mensagem

06/04/2020 09:39:22:533 PREGOEIRO Bom dia! Darei início à fase de abertura de propostas

06/04/2020 09:39:33:989 PREGOEIRO Lembro aos licitantes que, conforme item 2.1, da seção I, da parte II do edital, é obrigatório o envio de DOCUMENTO ANEXO à
proposta. A não apresentação do documento anexo implicará em não admissão da proposta (desclassificação).

06/04/2020 09:40:09:038 PREGOEIRO Os itens são independentes, desta forma, cada item/lote deverá conter o anexo correspondente ao item/lote analisado. As empresas
que tiverem se identificado no documento anexo serão desclassificadas.

06/04/2020 09:54:28:447 SISTEMA Começou a disputa do lote.

06/04/2020 09:54:28:447 SISTEMA A melhor proposta foi de R$175.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.

06/04/2020 09:54:28:447 SISTEMA Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma
solução na busca de isonomia entre licitantes.

06/04/2020 09:54:28:447 SISTEMA Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances
de um mesmo fornecedor.

06/04/2020 09:54:28:447 SISTEMA O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 10 segundo(s), - quando este não
for o melhor da sala.

06/04/2020 09:54:28:447 SISTEMA O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 10 segundo(s).

06/04/2020 09:54:28:447 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$0,10 - quando este não for o
melhor da sala.

06/04/2020 09:54:28:447 SISTEMA O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R$0,10 - quando este não for o
melhor da sala.

06/04/2020 09:59:06:120 PREGOEIRO ATENÇÃO: Os documentos exigidos após a disputa de lances só serão solicitados ao final da disputa de TODOS os lotes (I, II, II e
V).

06/04/2020 10:01:41:069 PREGOEIRO As empresas deverão atentar para as exigências constantes dos itens da seção IV da Parte IV do edital.

06/04/2020 10:17:20:731 SISTEMA Atenção: encerramento iminente da fase inicial de lances.

06/04/2020 10:17:50:731 SISTEMA O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R$175.000,00.

06/04/2020 10:20:41:449 PREGOEIRO Informo que os itens que apresentarem valor acima do orçado não serão aceitos.

06/04/2020 10:28:53:411 PREGOEIRO Aqueles licitantes que não puderem autenticar os documentos poderão encaminhar a declaração de autenticidades, Modelo VIII do
modelo de declarações.

06/04/2020 10:31:37:032 PREGOEIRO O envio dos documentos exigidos conforme seção IV da parte IV do edital, só serão solicitados após o encerramento de todos os
itens.

06/04/2020 10:40:25:625 PREGOEIRO Os itens serão encerrados ao mesmo tempo e os licitantes terão o prazo de 01 (uma) hora para encaminhar os documentos, após a
solicitação do pregoeiro via CHAT.

06/04/2020 10:42:16:731 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).

06/04/2020 10:42:16:731 SISTEMA Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 24 minutos e 56 segundos.

06/04/2020 10:42:16:731 SISTEMA A menor proposta foi dada por BERLIN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. no valor de R$175.000,00.

06/04/2020 10:42:16:731 SISTEMA A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.

06/04/2020 10:45:49:492 PREGOEIRO A partir desta convocação, os licitantes melhores classificados nos lotes 1, 2, 3 e 5, terão o prazo de 01 hora (até às 11:47) para
encaminhar os documentos para o email: licitacao@mpba.mp.br.

06/04/2020 10:46:32:524 PREGOEIRO Como foi a mesma empresa que se classificou em todos os itens, a mesma poderá encaminhar uma única proposta com todos os
lotes/itens.

06/04/2020 10:47:36:358 PREGOEIRO Os valores unitários e totais não podem ser superiores aos informados no termo de referência do edital.

06/04/2020 10:48:01:630 SISTEMA A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

06/04/2020 10:58:35:446 PREGOEIRO Empresa Berlin, por favor, ao encaminhar o e-mail identifique no campo "assunto" a qual pregão se refere a documentação
encaminhada.

06/04/2020 11:10:08:064 PREGOEIRO Prezado senhor, o valor total do Lote V está muito superior ao orçado pela Administração. Os valores constantes da proposta
ajustada deverão ser inferiores ao informado em edital.

06/04/2020 11:12:45:282 PREGOEIRO conforme alínea "a" da SEÇÃO III da parte II, só serão admitidas propostas que estejam dentro dos limites máximos estimados pelo
MPBA.

06/04/2020 11:28:07:723 PREGOEIRO Havendo necessidade de maior prazo a empresa deverá solicitar, através do campo mensagem, a prorrogação do prazo. Conforme
edital, documentos encaminhados após o prazo informado em chat não serão aceitos.

06/04/2020 11:29:34:888 PREGOEIRO Se possível encaminhe os documentos autenticados digitalmente.

06/04/2020 12:08:36:566 PREGOEIRO Os documentos foram recebidos dentro do prazo, alguns foram para a pasta de spam, mas recuperamos com o setor de informática.

06/04/2020 13:35:59:997 PREGOEIRO Prezado licitante DP da Silva, o valor ofertado para o item está acima do valor orçado. A empresa tem interesse em negociar?
Aguardo resposta até às 13:45.

06/04/2020 13:49:48:196 PREGOEIRO Não houve negociação do item com o licitante DP da silva. Assim, a proposta será desclassificada por apresentar valor superior ao
orçado pela Administração.

06/04/2020 13:56:21:506 BERLIN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA.

Sra. Enviamos o catalogo, e o mesmo atende as especificações tecnicas.

Responsável

FERNANDA DA COSTA PERES

Pregoeiro

MONICA FABIANE DA SILVA SOBRINHO

Apoio

MONICA FABIANE DA SILVA SOBRINHO

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras
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Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Lista de lances   

Data/Hora lance Lance Nome do fornecedor

1 05/04/2020 14:36:50:004 R$ 175.000,00 BERLIN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.

2 06/04/2020 07:29:15:848 R$ 297.500,00 D.P.DA SILVA JUNIOR ELETRICOS-EIRELI

Histórico da análise das propostas e lances   

Fornecedor desclassificado   

Fornecedor desclassificado   

Fornecedor desclassificado   

Fornecedor desclassificado   

Fornecedor desclassificado   

Fornecedor desclassificado   

Fornecedor desclassificado   

Fornecedor desclassificado   

Fornecedor desclassificado   

Data/Hora 06/04/2020 13:50:41:729  -  Fracassado

Data/Hora 06/04/2020-09:44:30

Fornecedor BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS

Observação A proposta será desclassificada por descumprimento do item 2, da seção I, da PARTE II do edital, que veda a identificação da proponente ou do seu representante legal. O documento anexo
apresentado apresenta o timbre e os dados do fornecedor

Data/Hora 06/04/2020-09:40:47

Fornecedor M M DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E INSTALA

Observação A proposta será desclassificada por descumprimento do item 2.1 da seção I, da PARTE II - PROPOSTA DE PREÇOS do edital, que obriga o envio de DOCUMENTO ANEXO contendo o
detalhamento do(s) item(ns) ofertado(s).

Data/Hora 06/04/2020-09:40:58

Fornecedor EZ TECHS IMPORTADORA EXPORTADORA E REPRESENTACOES

Observação A proposta será desclassificada por descumprimento do item 2.1 da seção I, da PARTE II - PROPOSTA DE PREÇOS do edital, que obriga o envio de DOCUMENTO ANEXO contendo o
detalhamento do(s) item(ns) ofertado(s).

Data/Hora 06/04/2020-09:42:50

Fornecedor LEDLUXE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT EIR

Observação A proposta será desclassificada por descumprimento do item 2.1 da seção I, da PARTE II - PROPOSTA DE PREÇOS do edital, que obriga o envio de DOCUMENTO ANEXO contendo o
detalhamento do(s) item(ns) ofertado(s).

Data/Hora 06/04/2020-09:40:37

Fornecedor MVS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

Observação A proposta será desclassificada por descumprimento do item 2.1 da seção I, da PARTE II - PROPOSTA DE PREÇOS do edital, que obriga o envio de DOCUMENTO ANEXO contendo o
detalhamento do(s) item(ns) ofertado(s).

Data/Hora 06/04/2020-09:43:19

Fornecedor QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA. -

Observação A proposta será desclassificada por descumprimento do item 2, da seção I, da PARTE II do edital, que veda a identificação da proponente ou do seu representante legal. O documento anexo
apresentado apresenta o timbre e os dados do fornecedor.

Data/Hora 06/04/2020-09:50:18

Fornecedor INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS

Observação Foi apresentado apenas o catálogo, sem a informação de valor unitário e total conforme exigência do modelo de proposta.

Data/Hora 06/04/2020-13:33:28

Fornecedor BERLIN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.

Observação O catálogo apresentado para o item não corresponde ao modelo ofertado na proposta.

Data/Hora 06/04/2020-13:50:41

Fornecedor D.P.DA SILVA JUNIOR ELETRICOS-EIRELI

Observação A proposta será desclassificada por apresentar valor superior ao orçado pela Administração.


