
Ata de pregão

Órgão ou entidade:

Unidade:

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA

DIRETORIA DE COMPRAS E MATERIAIS

Ata final da sessão do Pregão eletrônico - Processo de compras nº 1691001 000019/2019.

Às 11:01:48 horas, do dia 19 de Setembro de 2019, reuniram-se no site www.compras.mg.gov.br, o Pregoeiro
Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de
realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão para aquisição de Aquisição de
Espectrofotômetro - tipo: infravermelho com transformada de Fourier..

O Pregoeiro conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2002; na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; na Lei Estadual nº 14.167, de 10 de
janeiro de 2002; no Decreto Estadual nº 46.311, de setembro de 2013; subsidiariamente na Lei Federal nº
8.666 de 21 de junho de 1993 e no edital do referido pregão e anexos.

Resultado da sessão pública

Lote:

Descrição:

 Aquisição de Espectrofotômetro tipo Infravermelho com Transformada de Fourier, faixa espectral mínima
de 5.000 a 550CM-1, alimentação  90 a 240V e 60HZ com seleção automática.

1

Regra de participação: Aberta a todos licitantes

Situação: Revogado

Motivo da anulação/revogação:

No exercício de sua competência discricionária, a Administração Pública poderá desfazer seu ato anterior,
por reputá-lo inconveniente ao interesse público decorrentes de fato superveniente. Ao ser constatado que
houve indeferimento de prorrogação do Convênio Federal 840488/2016, inviabilizando o repasse dos
recursos financeiros para a aquisição do Espectrofotômetro tipo Infravermelho com Transformada de
Fourier, fato esse notificado dia 18/09/2019 por email (7643868) e dia 20/09/2019 Memorando 589
(7687433), não há mais recursos financeiros capazes de suprir a demanda, inviabilizando a continuidade
do processo, entendo presente os requisitos legais para a revogação do Pregão Eletrônico nº 19/2019, por
interesse público decorrentes de fato superveniente, justificando, assim, o cancelamento do certame.
Informa-se que a notificação foi realizada após a publicação do respectivo pregão nos Diários Oficiais da
União e do Estado e jornal de grande circulação.Ainda, considerando que o objeto não foi adjudicado e
nem homologada, nos termos da jurisprudência supra, verifica-se ser possível a revogação do certame,
não havendo que se falar em descumprimento do princípio do contraditório ou ampla defesa, por não
existir direito adquirido por parte de nenhum dos licitantes.

Nº do item no lote: 1 Nº do item no processo: 1

ESPECTROFOTOMETRO - TIPO: INFRAVERMELHO COM TRANSFORMADA DE FOURIER; FAIXA:
ESPECTRAL MINIMA DE 5.000 A 550CM-1; ALIMENTACAO:  90 A 240V E 60HZ COM SELECAO
AUTOMATICA;

001697170 Tipo:

Especificação do item:

MaterialCódigo do item:

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 1

Propostas:

Pregão / SIAD ATA DE PREGÃO

23/09/2019 16:18 Página 1 de 7



Fornecedor:

F000158

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R$ 256.432,48

Nº do item no lote:

Especificação do item:

1

ESPECTROFOTOMETRO - TIPO: INFRAVERMELHO COM TRANSFORMADA DE FOURIER;
FAIXA: ESPECTRAL MINIMA DE 5.000 A 550CM-1; ALIMENTACAO:  90 A 240V E 60HZ
COM SELECAO AUTOMATICA;

Nº do item no processo: 1

001697170 Tipo: MaterialCódigo do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:PERKINELMER FTIR Two/Sp10ES S/W, DTGS -

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 1,00

Valor unitário: Valor total:R$ 256.432,4800 R$ 256.432,48

Fornecedor:

F000120

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R$ 365.017,00

Nº do item no lote:

Especificação do item:

1

ESPECTROFOTOMETRO - TIPO: INFRAVERMELHO COM TRANSFORMADA DE FOURIER;
FAIXA: ESPECTRAL MINIMA DE 5.000 A 550CM-1; ALIMENTACAO:  90 A 240V E 60HZ
COM SELECAO AUTOMATICA;

Nº do item no processo: 1

001697170 Tipo: MaterialCódigo do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:Thermo Electron Nicolet Summit

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 1,00

Valor unitário: Valor total:R$ 365.017,0000 R$ 365.017,00

Fornecedor:

F000182

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R$ 280.000,00

Nº do item no lote:

Especificação do item:

1

ESPECTROFOTOMETRO - TIPO: INFRAVERMELHO COM TRANSFORMADA DE FOURIER;
FAIXA: ESPECTRAL MINIMA DE 5.000 A 550CM-1; ALIMENTACAO:  90 A 240V E 60HZ
COM SELECAO AUTOMATICA;

Nº do item no processo: 1

001697170 Tipo: MaterialCódigo do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:Thermo Fisher Nicolet iS5

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 1,00
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Valor unitário: Valor total:R$ 280.000,0000 R$ 280.000,00

Fornecedor:

F000129

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R$ 450.000,00

Nº do item no lote:

Especificação do item:

1

ESPECTROFOTOMETRO - TIPO: INFRAVERMELHO COM TRANSFORMADA DE FOURIER;
FAIXA: ESPECTRAL MINIMA DE 5.000 A 550CM-1; ALIMENTACAO:  90 A 240V E 60HZ
COM SELECAO AUTOMATICA;

Nº do item no processo: 1

001697170 Tipo: MaterialCódigo do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:JASCO FT/IR 4700

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 1,00

Valor unitário: Valor total:R$ 450.000,0000 R$ 450.000,00

Fornecedor:

F000189

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R$ 380.000,00

Nº do item no lote:

Especificação do item:

1

ESPECTROFOTOMETRO - TIPO: INFRAVERMELHO COM TRANSFORMADA DE FOURIER;
FAIXA: ESPECTRAL MINIMA DE 5.000 A 550CM-1; ALIMENTACAO:  90 A 240V E 60HZ
COM SELECAO AUTOMATICA;

Nº do item no processo: 1

001697170 Tipo: MaterialCódigo do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:Shimadzu IRSpirit T

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 1,00

Valor unitário: Valor total:R$ 380.000,0000 R$ 380.000,00

Sugestões de anulação/revogação

Data / hora Evento
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Data / hora Evento

20/09/2019 15:15:15 Foi cadastrada uma sugestão de Revogação para o lote pelo pregoeiro pelo seguinte
motivo: Consoante explanado no Memorando 1794 (7649572) e Memorando 589
(7687433), o Subsecretario de Inteligência e Atuação Integrada e o Diretor de Gestão
de Processos solicitam o cancelamento do pregão, eis que manifesta indeferimento
do pedido de prorrogação do Convênio Federal n° 840488/2016, o qual é
responsável pela destinação dos recursos para compra do objeto licitado.

O Decreto Estadual nº 44.786/2008, que contém o Regulamento da modalidade de
licitação Pregão no âmbito estadual, traz em seu art. 17, que a autoridade
competente pela realização do pregão poderá revogar a licitação por razões de
interesse público, decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado e que
justifique tal conduta.

No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

SÚMULA 473
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque dêles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em
todos os casos, a apreciação judicial.

Assim, da leitura dos dispositivos supra, tem-se que, no exercício de sua
competência discricionária, a Administração Pública poderá desfazer seu ato anterior,
por reputá-lo inconveniente ao interesse público decorrentes de fato superveniente,
ao ser constatado que houve indeferimento de prorrogação do Convênio Federal
840488/2016, inviabilizando o repasse dos recursos financeiros para a aquisição do
Espectrofotômetro tipo Infravermelho com Transformada de Fourier, fato esse
notificado dia 18/09/2019 por -email (7643868) e dia 20/09/2019 Memorando 589
(7687433).  Informa-se que a notificação foi realizada após a publicação do
respectivo pregão nos Diários Oficiais da União e do Estado e jornal de grande
circulação.

Dessa forma, uma vez demonstrado que não há mais recursos financeiros capazes
de suprir a demanda, inviabilizando a continuidade do processo, entendo presente os
requisitos legais para a revogação do Pregão Eletrônico nº 19/2019, por interesse
público decorrentes de fato superveniente, justificando, assim, o cancelamento do
certame.

 E ainda, considerando que o objeto não foi adjudicado e nem homologada, nos
termos da jurisprudência supra, verifica-se ser possível a revogação do certame, não
havendo que se falar em descumprimento do princípio do contraditório ou ampla
defesa, por não existir direito adquirido por parte de nenhum dos licitantes.
. A autoridade aceitou justificando sua decisão da seguinte forma: No exercício de
sua competência discricionária, a Administração Pública poderá desfazer seu ato
anterior, por reputá-lo inconveniente ao interesse público decorrentes de fato
superveniente. Ao ser constatado que houve indeferimento de prorrogação do
Convênio Federal 840488/2016, inviabilizando o repasse dos recursos financeiros
para a aquisição do Espectrofotômetro tipo Infravermelho com Transformada de
Fourier, fato esse notificado dia 18/09/2019 por email (7643868) e dia 20/09/2019
Memorando 589 (7687433), não há mais recursos financeiros capazes de suprir a
demanda, inviabilizando a continuidade do processo, entendo presente os requisitos
legais para a revogação do Pregão Eletrônico nº 19/2019, por interesse público
decorrentes de fato superveniente, justificando, assim, o cancelamento do certame.
Informa-se que a notificação foi realizada após a publicação do respectivo pregão
nos Diários Oficiais da União e do Estado e jornal de grande circulação.Ainda,
considerando que o objeto não foi adjudicado e nem homologada, nos termos da
jurisprudência supra, verifica-se ser possível a revogação do certame, não havendo
que se falar em descumprimento do princípio do contraditório ou ampla defesa, por
não existir direito adquirido por parte de nenhum dos licitantes.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora Evento
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Data / hora Evento

19/09/19 11:10
Por questões Administrativas internas e atinentes à área técnica,
demandante do processo de compra 19/2019,  esta sessão será
suspensa!

20/09/2019 15:00Data e hora prevista para reativação:

Motivo:
Suspensão

Mensagens de chat

Data / hora Remetente MensagemLote

23/09/2019 12:07:43 Portal de
compras

O pregão foi revogado pela Autoridade Competente no
dia 23/09/2019 às 12:07 horas. O motivo informado foi:
"No exercício de sua competência discricionária, a
Administração Pública poderá desfazer seu ato anterior,
por reputá-lo inconveniente ao interesse público
decorrentes de fato superveniente. Ao ser constatado
que houve indeferimento de prorrogação do Convênio
Federal 840488/2016, inviabilizando o repasse dos
recursos financeiros para a aquisição do
Espectrofotômetro tipo Infravermelho com Transformada
de Fourier, fato esse notificado dia 18/09/2019 por email
(7643868) e dia 20/09/2019 Memorando 589 (7687433),
não há mais recursos financeiros capazes de suprir a
demanda, inviabilizando a continuidade do processo,
entendo presente os requisitos legais para a revogação
do Pregão Eletrônico nº 19/2019, por interesse público
decorrentes de fato superveniente, justificando, assim, o
cancelamento do certame.  Informa-se que a notificação
foi realizada após a publicação do respectivo pregão
nos Diários Oficiais da União e do Estado e jornal de
grande circulação.Ainda, considerando que o objeto não
foi adjudicado e nem homologada, nos termos da
jurisprudência supra, verifica-se ser possível a
revogação do certame, não havendo que se falar em
descumprimento do princípio do contraditório ou ampla
defesa, por não existir direito adquirido por parte de
nenhum dos licitantes.".

Todos

20/09/2019 15:20:42 Pregoeiro Agradeço a participação de todos!Todos

20/09/2019 15:20:19 Pregoeiro Prezados, as justificativas poderão ser solicitadas por
V.Sas. através do e-mail licitacaodco@seap.mg.gov.br

Todos

20/09/2019 15:19:48 Fornecedor
F000120

Agradeço.1

20/09/2019 15:19:29 Fornecedor
F000182

Ok, obrigado pelos esclarecimentos1

20/09/2019 15:18:43 Pregoeiro Prezado F000120, infelizmente não.Todos

20/09/2019 15:18:24 Fornecedor
F000120

A licitação não ira acontecer?1

20/09/2019 15:18:15 Pregoeiro O convênio é responsável pela destinação dos recursos
para compra do objeto licitado.

Todos

20/09/2019 15:17:38 Pregoeiro Prezado F000182 infelizmente não houve prorrogação
do Convênio Federal 840488/2016

Todos

20/09/2019 15:16:14 Fornecedor
F000182

Poderia explicar melhor por gentileza o que significa e o
motivo?

1

20/09/2019 15:15:16 Portal de
compras

O pregão teve uma sugestão de Revogação cadastrada.Todos
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Data / hora Remetente MensagemLote

20/09/2019 15:12:41 Fornecedor
F000182

O que houve?1

20/09/2019 15:12:15 Pregoeiro Boa tarde!Todos

20/09/2019 15:11:47 Pregoeiro Agradeço a atenção e participação de todos!Todos

20/09/2019 15:11:21 Portal de
compras

Esse lote foi reativado.1

20/09/2019 15:11:15 Pregoeiro Desta forma, em conformidade com a solicitação de
cancelamento do Pregão Eletrônico pela área
demandante e justificativas apresentadas nos autos do
processo este pregão será revogado.

Todos

20/09/2019 15:09:47 Pregoeiro Importante informar que o ato de revogação ocorre por
conveniência da Administração Pública, constituindo ato
discricionário, uma vez que está condicionada ao
cumprimento de condições legais, perfazendo o
desfazimento da licitação por motivos de conveniência e
oportunidade amparada pelo interesse público, devido a
fato superveniente.

Todos

20/09/2019 15:09:22 Pregoeiro Cumpre esclarecer que a Administração Pública tem a
competência de anular seus atos quando eivados de
ilegalidade, assim como, revogá-los conforme seu juízo
de conveniência e oportunidade amparado pelo
interesse público.

Todos

20/09/2019 15:08:25 Pregoeiro Foi informado pela área demandante através do
Memorando 1794 (7649572) e Memorando 589
(7687433) indeferimento do pedido de prorrogação do
Convênio Federal n° 840488/2016, o qual é responsável
pela destinação dos recursos para compra do objeto
licitado.

Todos

20/09/2019 15:07:09 Pregoeiro Prezados, desculpe-me a demora!Todos

20/09/2019 15:01:53 Pregoeiro Aguardem um instante!Todos

20/09/2019 15:01:25 Fornecedor
F000182

Boa tarde!1

20/09/2019 15:01:04 Pregoeiro Boa tarde senhores licitantes!Todos

20/09/2019 15:00:14 Fornecedor
F000158

Boa tarde!1

19/09/2019 11:10:14 Portal de
compras

Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Por
questões Administrativas internas e atinentes à área
técnica, demandante do processo de compra 19/2019,
esta sessão será suspensa! ". O lote deve ser reativado
dia 20/09/2019 às 15:00 h.

1

19/09/2019 11:09:11 Fornecedor
F000120

Obrigado!1

19/09/2019 11:08:26 Pregoeiro Obrigada!Todos

19/09/2019 11:08:03 Pregoeiro O retorno ficará agendado para o dia 20/09/2019 ás
15:00 hs

Todos

19/09/2019 11:07:14 Fornecedor
F000158

Quando será reaberto1

19/09/2019 11:07:08 Fornecedor
F000120

Existe previsão de retorno?1

19/09/2019 11:06:15 Pregoeiro Gentilmente informo que por questões Administrativas
internas e atinentes à área técnica, demandante do
processo de compra 19/2019,  esta sessão será
suspensa!

Todos
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Data / hora Remetente MensagemLote

19/09/2019 11:06:10 Fornecedor
F000120

Bom dia1

19/09/2019 11:03:25 Fornecedor
F000182

Bom dia1

19/09/2019 11:03:21 Pregoeiro Primeiramente agradeço a participação de todos nesta
sessão!

Todos

19/09/2019 11:02:56 Fornecedor
F000158

Bom dia!1

19/09/2019 11:02:19 Pregoeiro Prezados Senhores Bom dia!Todos

19/09/2019 11:01:48 Portal de
compras

A sessão do pregão foi iniciada.Todos

Ocorrências relevantes

Atuações de pregoeiros durante a sessão do pregão

Data / hora Pregoeiro anterior Novo pregoeiro

19/09/2019 11:01:48 - M1436836 - FRANCIELLE DE SOUZA
FLORIDO

Atas anteriores

Nº da ata Data/hora da geração Lote

1 19/09/19 11:13 -

2 23/09/19 12:07 -

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 12:07:41 horas, do dia 23 de Setembro de 2019, cuja
ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.

ANA CAROLINA NASCIMENTO SOUZA - Pregoeiro Suplente

FRANCIELLE DE SOUZA FLORIDO - Pregoeiro Titular

Equipe de apoio

Ângelo Fernando Van Doornik
Leandro David Metzker
Ludmila do Rosário Moraes
Sabrina Aparecida Batista.
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