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Poder Executivo
AA-Secretaria Municipal de Fazenda
ATA DA SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/198
 
Processo nº. 04-000.793/18-66
Objeto: Aquisição de transceptores portáteis, baterias de lítio-íon e capas para transceptor.

Encerrada a etapa de lances o pregoeiro da disputa decidiu:
 
Lote (1) - TRANSCEPTOR PORTÁTIL, VHF/UHF
 
O licitante PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI foi desclassificado conforme alegação no chat de mensagens: Houve um
equívoco no momento da verificação da contraproposta. Infelizmente não conseguimos atender com os valores propostos por este
estimado órgão, tendo em vista estarem no mesmo patamar de nossos custos. O licitante MICRO SERVICE ELETRONICOS
EIRELI foi desclassificado por apresentar preço excessivo. Não restando outros licitantes para convocação, o lote resultou
FRACASSADO.
 
Lote (2) - BATERIA DE LÍTIO-ÍON
 
O licitante PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI foi desclassificado conforme alegação no chat de mensagens: Houve um
equívoco no momento da verificação da contraproposta. Infelizmente não conseguimos atender com os valores propostos por este
estimado órgão, tendo em vista estarem no mesmo patamar de nossos custos. O licitante MICRO SERVICE ELETRONICOS
EIRELI foi desclassificado por apresentar preço excessivo. Não restando outros licitantes para convocação, o lote resultou
FRACASSADO.
 
Lote (3) - CAPA PARA TRANSCEPTOR
 
O licitante PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI foi desclassificado conforme alegação no chat de mensagens: Houve um
equívoco no momento da verificação da contraproposta. Infelizmente não conseguimos atender com os valores propostos por este
estimado órgão, tendo em vista estarem no mesmo patamar de nossos custos. Não restando outros licitantes para convocação, o
lote resultou FRACASSADO.
 

Publicada a decisão nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o pregoeiro declarou encerrados os trabalhos.
 
Carlos Alberto de Menezes
Pregoeiro da Disputa
 
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/198
 
Processo nº. 04-000.793/18-66
Objeto: Aquisição de transceptores portáteis, baterias de lítio-íon e capas para transceptor.

Homologo o procedimento licitatório acima mencionado, que restou fracassado, conforme documentos juntados aos autos,
para que produza seus efeitos legais e jurídicos.
 
João Antônio Fleury Teixeira
Secretário Municipal Adjunto
Subsecretaria de Administração e Logística
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   Com todas as palavras
   Com a expressão
   Com qualquer uma 

      das palavras
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   data final   
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