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ATA 2 DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2018 – FAUEPG 
 

RECLASSIFICAÇÃO – 2.a COLOCADA 

 
OBJETO: MICROCENTRÍFUGA REFRIGERADA 
 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de julho de dois mil 

e dezoito, a Comissão designada pelo Presidente da Fundação de Apoio 

ao Desenvolvimento Institucional, Científico e Tecnológico da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, reuniu-se na Sala de Licitações 

da FAUEPG, situada na Rua Siqueira Campos, 99, Uvaranas, em Ponta 

Grossa, Estado do Paraná, para retomada dos trabalhos relativos ao 

Pregão Presencial n.º 001/2018, tendo em vista que o equipamento 

ofertado pela empresa NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA 
LABORATÓRIOS LTDA não atendeu todas as especificações do edital, 

após verificação do Professor Requisitante – Ricardo Antonio Ayub, 

conforme documento datado de vinte e quatro de julho de dois mil e 

dezoito, o mesmo será devolvido à empresa, sem custos para a FAUEPG. 

Conforme a legislação vigente, que rege a modalidade Pregão, o segundo 

classificado poderá ser contratado pelo preço por ele ofertado, sem 

precisar, necessariamente, aceitar o preço do primeiro classificado. 

Todavia, invocando os princípios da economicidade, moralidade, o 

Pregoeiro e a Equipe apoio, solicitaram à empresa segunda colocada 

SARTORIUS DO BRASIL LTDA, à aceitar o valor proposto pela primeira 

colocada. E, conforme documento enviado, a empresa concordou com a 

redução do valor, inclusive, menor que o anteriormente contratado. Desta 
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forma, o Pregoeiro declara como nova vencedora a empresa: 

SARTORIUS DO BRASIL LTDA no valor de R$ 16.400,00 (dezesseis 

mil e quatrocentos reais), economia de 38,80% ao valor inicialmente 
orçado para o Lote Único. O Pregoeiro adjudica o objeto ao vencedor. 

Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ATA, que depois de 

lida e achada conforme, vai assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e 

Representante da empresa presente. 
 

 

__________________________ 

Rodrigo Zardo 
Pregoeiro 

 
 
 

Paulo César Lemos   Karina Aparecida Soares 
Membro da Equipe de Apoio   Membros 

 
 
 

   

 


