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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

DEPENDÊNCIA: FATEC - FATEC - (RS)

LICITAÇÃO: (Ano: 2011/ FATEC / Nº Processo: 04/2011)

 

  Às 09:30:47 horas do dia 10/06/2011 no endereço RUA Q PREDIO 66 CAMPUS UFSM,

bairro CAMOBI, da cidade de SANTA MARIA - RS, reuniram-se o Pregoeiro da Disputa

Sr(a). CLAUDIA PIPPI LORENZONI , e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão n° 04/2011 -

2011/04/2011 que tem por objeto PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, para a

LOCAÇÃO DE TANQUE CRIOGÊNICO, COM ENTREGA PARCELADA DE NITROGÊNIO

LÍQUIDO, destinado ao Núcleo de Análises e Pesquisas Orgânicas - NAPO.

 

  Abertas as propostas, foram os seguintes os preços apresentados:

 

 Lote (1) - Item 1	Locação mensal de um tanque criogênico com capacidade de 1.500 m3,

para armazenamento de nitrogênio líquido, com a devida assistência técnica e manutenção

preventiva e corretiva.

 

Item 2 Nitrogênio líquido.

Data-Hora Fornecedor Valor

09/06/2011 15:05:40:904 AIR PRODUCTS BRASIL LTDA  R$ 102.000,00

09/06/2011 20:04:07:131 LINDE GASES LTDA  R$ 42.000,00

  Após a etapa de lances, foram os seguintes os menores preços apresentados :

 

 Lote (1) - Item 1	Locação mensal de um tanque criogênico com capacidade de 1.500 m3,

para armazenamento de nitrogênio líquido, com a devida assistência técnica e manutenção

preventiva e corretiva.

 

Item 2 Nitrogênio líquido.

Data-Hora Fornecedor Lance

09/06/2011 20:04:07:131 LINDE GASES LTDA  R$ 42.000,00

09/06/2011 15:05:40:904 AIR PRODUCTS BRASIL LTDA  R$ 102.000,00
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  Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor

preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa

e a equipe de apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem

como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o

valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

  No dia 15/06/2011, às 13:19:48 horas, no lote (1) - Item 1	Locação mensal de um tanque

criogênico com capacidade de 1.500 m3, para armazenamento de nitrogênio líquido, com a

devida assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva.

 

Item 2 Nitrogênio líquido. - pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação à empresa LINDE GASES LTDA com o valor R$ 40.920,00.

 

  No dia 10/06/2011, às 10:19:51 horas, no lote (1) - Item 1	Locação mensal de um tanque

criogênico com capacidade de 1.500 m3, para armazenamento de nitrogênio líquido, com a

devida assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva.

 

Item 2 Nitrogênio líquido. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

15/06/2011, às 10:55:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 15/06/2011, às 10:55:01 horas, no lote (1) - Item 1	Locação mensal de um tanque

criogênico com capacidade de 1.500 m3, para armazenamento de nitrogênio líquido, com a

devida assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva.

 

Item 2 Nitrogênio líquido. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA VÁLIDA E ACEITA, ATENDE A TODOS OS

REQUISITOS DO EDITAL, NOVA PROPOSTA APRESENTADA COM REDUÇÃO DE

VALORES. No dia 15/06/2011, às 13:19:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 15/06/2011, às 13:19:48 horas, no lote (1) - Item 1	Locação mensal de um tanque

criogênico com capacidade de 1.500 m3, para armazenamento de nitrogênio líquido, com a

devida assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva.

 

Item 2 Nitrogênio líquido. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

  No dia 15/06/2011, às 13:21:12 horas, a autoridade competente da licitação - LIDIANE

DANIELA TOSO - alterou a situação da licitação para homologada.
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  Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da Disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

 

CLAUDIA PIPPI LORENZONI

Pregoeiro da Disputa

 

 

LIDIANE DANIELA TOSO

Autoridade Competente

 

 

VANISE CRISTINA STEFANELLO RIGHI

Membro Equipe Apoio

 

 

Proponentes:

 

AIR PRODUCTS BRASIL LTDA

LINDE GASES LTDA


