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Pregão Eletrônico

389087.142018 .5459 .4833 .20153400282

 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
  

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
 Nº 00014/2018 

  
Às 14:00 horas do dia 16 de outubro de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal
108/2018 de 04/04/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao
Processo nº 77.156/2018, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00014/2018. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica
especializada na área de apoio administrativo e de atividades auxiliares para a prestação de serviços de transporte e protocolo de malote bancário e, esporadicamente, de
transporte de encomendas em caráter de urgência (para serem coletadas/entregues no mesmo dia que solicitado pelo Contratante) pelo sistema de mensageiro motorizado (
motoboy ). O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances
para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

 
 
Item: 1
Descrição: Prestação de Serviços de Motociclista
Descrição Complementar: Contratação de pessoa jurídica especializada na área de apoio administrativo e de atividades auxiliares para a prestação de serviços de
transporte e protocolo de malote bancário e, esporadicamente, de transporte de encomendas em caráter de urgência (para serem coletadas/entregues no mesmo dia que
solicitado pelo Contratante) pelo sistema de mensageiro motorizado ( motoboy ), conforme especificados no Termo de Referência, Anexo I do Edital de Licitação.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Serviço
Valor estimado: R$ 22.544,4000 Situação: Cancelado na aceitação
 

Histórico
Item: 1 - Prestação de Serviços de Motociclista

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                  (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
 ME/EPP

Declaração 
 ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora Registro

07.593.524/0001-82 BRASILRECRUTA MAO DE OBRA EIRELI Sim Sim 1 R$ 5.000.000,0000 R$ 5.000.000,0000 09/10/2018 21:31:35
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de pessoa jurídica especializada na área de apoio administrativo e de atividades auxiliares para a
prestação de serviços de transporte e protocolo de malote bancário e, esporadicamente, de transporte de encomendas em caráter de urgência (para serem
coletadas/entregues no mesmo dia que solicitado pelo Contratante) pelo sistema de mensageiro motorizado ( motoboy ), conforme especificados no Termo de
Referência, Anexo I do Edital de Licitação.

21.746.218/0001-60 KAY SERVICOS E CONSERVACAO EIRELI Sim Sim 1 R$ 19.850.062,3600 R$ 19.850.062,3600 16/10/2018 08:40:37
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica especializada na área de apoio administrativo e de
atividades auxiliares para a prestação de serviços de transporte e protocolo de malote bancário e, esporadicamente, de transporte de encomendas em caráter de
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urgência (para serem coletadas/entregues no mesmo dia que solicitado pelo Contratante) pelo sistema de mensageiro motorizado ( motoboy ) Data e horário para
início da entrega de propostas: 03/10/2018 08:00 propostas valida por 90 dias

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 19.850.062,3600 21.746.218/0001-60 16/10/2018 14:00:20:660
R$ 5.000.000,0000 07.593.524/0001-82 16/10/2018 14:00:20:660

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 16/10/2018
14:12:25 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

16/10/2018
14:13:42 Batida iminente. Data/hora iminência: 16/10/2018 14:18:42.

Encerrado 16/10/2018
14:39:41 Item encerrado

Recusa 16/10/2018
15:11:34

Recusa da proposta. Fornecedor: BRASILRECRUTA MAO DE OBRA EIRELI, CNPJ/CPF: 07.593.524/0001-82, pelo melhor lance de R$
5.000.000,0000. Motivo: A proposta da Licitante BRASILRECRUTA MAO DE OBRA EIRELI será desclassificada, com fundamento no subitem 10.13 –
“c”, do Edital, uma vez que, apesar de devidamente convocada pelo Pregoeiro, a Licitante deixou de adequar sua proposta de preços ao item 5.1
do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

Recusa 16/10/2018
15:24:50

Recusa da proposta. Fornecedor: KAY SERVICOS E CONSERVACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.746.218/0001-60, pelo melhor lance de R$
19.850.062,3600. Motivo: A proposta da Licitante KAY SERVICOS E CONSERVACAO EIRELI será desclassificada, com fundamento no subitem
10.13 – “c”, do Edital, uma vez que, apesar de devidamente convocada pelo Pregoeiro, a Licitante deixou de adequar sua proposta de preços ao
item 5.1 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

Cancelado na
aceitação

16/10/2018
15:27:55

Item cancelado na aceitação. Motivo: Cancelamento do item uma vez que todas as propostas estarem acima do valor estimado e os licitantes não
aceitarem a negociação.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 16/10/2018 14:02:55 Boa Tarde, Senhores licitantes! Estamos iniciando os trabalhos do Pregão Eletrônico n. 014/2018 deste CREA-SC.
Pregoeiro 16/10/2018 14:03:31 Lembramos a todos que, conforme consta do Edital respectivo, e em cumprimento ao disposto no art. 48, I, da Lei

Complementar n.º 123/2006, no art. 6º do Decreto n.º 8.538/2015 e no art. 34 da Lei n.º 11.488/2007, somente
poderão participar deste certame (...)

Pregoeiro 16/10/2018 14:03:52 (...) as Licitantes microempresas e empresas de pequeno porte e as sociedades cooperativas que tenham auferido, no
ano-calendário anterior, receita bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar n.º

123/2006.(...)
Pregoeiro 16/10/2018 14:04:09 (...) A empresa deverá ter providenciado o registro de sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou

sociedade cooperativa em campo próprio do SICAF (porte da empresa) e, ainda, (...)
Pregoeiro 16/10/2018 14:04:32 (...) quando do envio eletrônico da proposta, deve ter optado, em campo próprio do Sistema Comprasnet, pelos

benefícios da Lei Complementar n.º 123/2006 e da Lei n.º 11.488/2007. (...)
Pregoeiro 16/10/2018 14:04:52 (...) Portanto, as propostas ofertadas por Licitantes que não se enquadrem nessa condição serão automaticamente
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desclassificadas, com fundamento no item 2.4.10 do Edital.
Pregoeiro 16/10/2018 14:05:18 Inicialmente, realizaremos a análise preliminar das propostas apresentadas e, em seguida, abriremos a etapa

competitiva. Por favor, permaneçam conectados.
Pregoeiro 16/10/2018 14:10:48 Abriremos a etapa competitiva para o item. Por favor, permaneçam conectados.
Pregoeiro 16/10/2018 14:12:56 O item está aberto para lances.
Sistema 16/10/2018 14:13:42 O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 14:18 de 16/10/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.

Pregoeiro 16/10/2018 14:24:41 Senhores Licitantes: lembramos que o valor máximo admitido para esta Licitação é R$ 22.544,40, conforme diposto no
subitem 5.1 do Termo de Referência.

Sistema 16/10/2018 14:40:47 Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar
através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"

Pregoeiro 16/10/2018 14:43:46 Passaremos à fase de análise e aceitabilidade de propostas.
Pregoeiro 16/10/2018 14:49:18 Para BRASILRECRUTA MAO DE OBRA EIRELI - Senhor licitante: Conforme o diposto no subitem 5.1 do Termo de

Referência do Edital de Licitação será necessário reduzir o valor global da proposta para no máximo R$ 22.544,40, que é
o valor máximo admitido para esta Licitação.

Pregoeiro 16/10/2018 14:50:14 Para BRASILRECRUTA MAO DE OBRA EIRELI - Senhor Licitante: Há possibilidade de adequar o preço ao exigido no edital
de licitação?

Pregoeiro 16/10/2018 15:03:34 Para BRASILRECRUTA MAO DE OBRA EIRELI - Senhor Licitante: Aguardaremos mais 03 (três) minutos pela resposta,
sendo que o silêncio importará na desclassificação da proposta com base no item 10.13., letra "c" do Edital de Licitação.

Pregoeiro 16/10/2018 15:10:18 A proposta da Licitante BRASILRECRUTA MAO DE OBRA EIRELI será desclassificada, com fundamento no subitem 10.13 –
“c”, do Edital, uma vez que, apesar de devidamente convocada pelo Pregoeiro, a Licitante deixou de adequar sua

proposta de preços ao item 5.1 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.
Pregoeiro 16/10/2018 15:14:46 Para KAY SERVICOS E CONSERVACAO EIRELI - Senhor licitante: Conforme o diposto no subitem 5.1 do Termo de

Referência do Edital de Licitação será necessário reduzir o valor global da proposta para no máximo R$ 22.544,40, que é
o valor máximo admitido para esta Licitação.

Pregoeiro 16/10/2018 15:15:18 Para KAY SERVICOS E CONSERVACAO EIRELI - Senhor Licitante: Há possibilidade de adequar o preço ao exigido no edital
de licitação?

Pregoeiro 16/10/2018 15:19:42 Para KAY SERVICOS E CONSERVACAO EIRELI - Senhor Licitante: Aguardaremos mais 03 (três) minutos pela resposta,
sendo que o silêncio importará na desclassificação da proposta com base no item 10.13., letra "c" do Edital de Licitação.

Pregoeiro 16/10/2018 15:24:19 A proposta da Licitante KAY SERVICOS E CONSERVACAO EIRELI será desclassificada, com fundamento no subitem 10.13
– “c”, do Edital, uma vez que, apesar de devidamente convocada pelo Pregoeiro, a Licitante deixou de adequar sua

proposta de preços ao item 5.1 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.
Sistema 16/10/2018 15:27:55 Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito

e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.
Pregoeiro 16/10/2018 15:30:48 Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 16/10/2018 às 16:00:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 16/10/2018 15:27:55 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de

Prazo 16/10/2018 15:30:48 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 16/10/2018 às 16:00:00.

 
Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi
concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:01 horas do dia 16 de outubro
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de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
  

 
WILLIAN LUIZ DE FARIA 

 Pregoeiro Oficial

 
DHONATAN FERNANDES

 Equipe de Apoio

 

 

Voltar   
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