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Pregão Eletrônico
Este pregão possui 1 Ata Complementar

Ver Ata Original   

389087.32019 .39561 .4855 .81175

 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
  

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1
 Nº 00003/2019 (SRP) 

  
Às 09:00 horas do dia 24 de maio de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 059/2019 de 04/04/2019, 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 16.060/2019, para realizar os procedimentos relativos
ao Pregão nº 00003/2019. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de materiais institucionais e troféus., tendo em vista Com fundamento no item 11.4.1 do Edital, uma
vez que a empresa Rogério Evora - CNPJ nº 11.095.047/0001-00 deixou de encaminhar a proposta e demais documentos solicitados durante a Sessão do Pregão. Além disso, tentou-se contato com a
empresa via e-mails e telefones, não se obtendo êxito nessa comunicação..

 
 
Item: 9
Descrição: BOTOM
Descrição Complementar: BOTOM, MATERIAL METAL, COR DOURADA, FINALIDADE IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, COMPRIMENTO 2 CM,
LARGURA1,30 CM, TIPO FIXAÇÃO PINO E TRAVA
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5.000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 3,4600 Situação: Aceito e Habilitado
 
Aceito para: MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM, pelo melhor lance de R$ 1,2500 e a quantidade de 5.000 UNIDADE .
 

Histórico
Item: 9 - BOTOM

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de
Fase

21/05/2019
15:39:41 Volta de Fase para Aceitação

Aceite 24/05/2019
09:01:51 Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROGERIO EVORA, CNPJ/CPF: 11.095.047/0001-00, pelo melhor lance de R$ 1,1300.

Inabilitado 24/05/2019
09:03:11

Inabilitação de proposta. Fornecedor: ROGERIO EVORA, CNPJ/CPF: 11.095.047/0001-00, pelo melhor lance de R$ 1,1300. Motivo: Com fundamento no item 11.4.1 do Edital, uma vez
que deixou de encaminhar a sua proposta e demais documentos solicitados dentro dos prazos concedidos pelo Edital e devidamente informados na última Sessão.

Recusa 24/05/2019
09:22:33

Recusa da proposta. Fornecedor: H. F. ZAMORA - BRINDES, CNPJ/CPF: 15.427.573/0001-73, pelo melhor lance de R$ 1,1400. Motivo: Com fundamento no item 10.19 do Edital, uma
vez que não respondeu aos questionamentos realizados via chat, tendo sido alertada, previamente, que o silêncio (ausência de resposta) implicaria no desinteresse em encaminhar
amostra, ensejando a desclassificação da proposta.

Aceite 24/05/2019
09:35:09 Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM, CNPJ/CPF: 04.743.532/0001-70, pelo melhor lance de R$ 1,2500.

Habilitado 24/05/2019
10:04:36 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM, CNPJ/CPF: 04.743.532/0001-70, pelo melhor lance de R$ 1,2500.

Não existem intenções de recurso para o item
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Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 21/05/2019 15:39:41 Sr(s) fornecedor(es), o item 9 está retornando à fase de Aceitação.
Sistema 21/05/2019 15:39:41 Este pregão foi reagendado para 24/05/2019 09:00.

Pregoeiro 24/05/2019 09:00:19 Bom dia, senhores licitantes! Estamos reiniciando os trabalhos do Pregão Eletrônico n. 003/2019, deste CREA-SC, para o item 09. (...)
Pregoeiro 24/05/2019 09:01:12 (...) É que a empresa ROGERIO EVORA, anteriormente vencedora, deixou de encaminhar a sua proposta e demais documentos solicitados,

dentro dos prazos concedidos pelo Edital e devidamente informados na última Sessão. (...)
Pregoeiro 24/05/2019 09:01:32 (...) Ademais, todas as tentativas de contatos via e-mail e telefone com a referida empresa restaram infrutíferas. Assim, a empresa ROGERIO

EVORA é declarada inabilitada para o item 09 deste certame, com fundamento no item 11.4.1 do Edital.
Pregoeiro 24/05/2019 09:04:13 Considerando que na primeira oportunidade, apesar de garantido o prazo editalício de 10 (dez) dias úteis, não foram encaminhadas as amostras

solicitadas paras os grupos 01 e 02; (...)
Pregoeiro 24/05/2019 09:04:24 (...) Considerando, também, a necessidade premente do CREA-SC em adquirir os produtos ora licitados; (...)
Pregoeiro 24/05/2019 09:04:41 (...) Tendo em vista que, a cada pedido de amostra, decorre-se um prazo médio de 25 (vinte e cinco) dias para ser retomada a Sessão do

Pregão, ou seja, quase um mês; (...)
Pregoeiro 24/05/2019 09:04:51 (...) A fim de se privilegiar, ainda, os princípios da economicidade, da celeridade e do aproveitamento dos atos; (...)
Pregoeiro 24/05/2019 09:05:08 (...) E considerando, por fim, que é obrigação da Licitante manter-se conectada, acompanhando todos os atos do Pregão no Sistema; (...)
Pregoeiro 24/05/2019 09:05:26 (...) Adotaremos os mesmos procedimentos da última Sessão e, portanto, as Licitantes respectivas, de acordo com a classificação, serão

indagadas se desejam que lhes seja concedido o prazo para encaminhamento da amostra. (...)
Pregoeiro 24/05/2019 09:05:47 (...) O silêncio (ausência de resposta) a essa pergunta, no prazo concedido, implicará no desinteresse em encaminhar amostra, ensejando a

desclassificação da proposta.
Pregoeiro 24/05/2019 09:06:25 Assim, damos prosseguimento.
Pregoeiro 24/05/2019 09:06:34 Para o item 09:
Pregoeiro 24/05/2019 09:06:55 Senhor licitante H. F. ZAMORA - BRINDES. (...)
Pregoeiro 24/05/2019 09:07:11 (...) Diante do requerimento do setor requisitante – Assessoria de Imprensa e Comunicação do CREA-SC, e com fundamento nos itens 10.9 e

10.17 do Edital, (...)
Pregoeiro 24/05/2019 09:07:24 (...), na qualidade de condição de aceitação e classificação da proposta para o item 09 deste certame, questionamos: (...)
Pregoeiro 24/05/2019 09:07:36 (...) O senhor deseja que lhe seja concedido o prazo para encaminhamento da amostra para o item 09 deste certame?
Pregoeiro 24/05/2019 09:11:33 Para H. F. ZAMORA - BRINDES - O senhor deseja que lhe seja concedido o prazo para encaminhamento da amostra para o item 09 deste

certame?
Pregoeiro 24/05/2019 09:13:51 Para H. F. ZAMORA - BRINDES - Questionamos novamente: o senhor deseja que lhe seja concedido o prazo para encaminhamento da amostra

para o item 09 deste certame?
Pregoeiro 24/05/2019 09:17:06 Para H. F. ZAMORA - BRINDES - Aguardaremos mais 03 (três) minutos pela resposta, sendo que o silêncio (ausência de resposta) implicará no

desinteresse em encaminhar amostra, ensejando a desclassificação da proposta.
Pregoeiro 24/05/2019 09:21:30 Para H. F. ZAMORA - BRINDES - Ok, senhor licitante. Muito obrigado.
Pregoeiro 24/05/2019 09:26:12 Para a próxima Licitante do item 09, MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM, a apresentação de amostra será dispensada com fundamento no item

10.20 do Edital.
Pregoeiro 24/05/2019 09:27:41 Passaremos à fase de negociação.
Pregoeiro 24/05/2019 09:28:45 Para MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - Senhor licitante. Questionamos: há possibilidade de redução do valor proposto para o item 09?

04.743.532/0001-70 24/05/2019 09:31:15 Prezado Sr. Pregoeiro, bom dia. Infelizmente não conseguiremos reduzir o valor pois chegamos em nosso menor valor exequível durante a
disputa pelo item.

Pregoeiro 24/05/2019 09:31:16 Para MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - Senhor licitante. Questionamos novamente: há possibilidade de redução do valor proposto para o
item 09?

Pregoeiro 24/05/2019 09:31:29 Para MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - Ok. Obrigado senhor licitante.
Pregoeiro 24/05/2019 09:34:25 Tendo sido analisada a proposta colocada em primeiro lugar para o item 09, foi obtido o seguinte resultado: (...)
Pregoeiro 24/05/2019 09:34:41 (...) A proposta de preços ofertada pela licitante MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM para o item 09 é aceitável, bem como o objeto proposto

atende às especificações do Edital.
Pregoeiro 24/05/2019 09:34:53 Passaremos à fase de habilitação para o item 09.
Pregoeiro 24/05/2019 09:35:39 Analisaremos a habilitação da licitante classificada.



24/05/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 3/4

Pregoeiro 24/05/2019 09:36:04 Por favor, mantenham-se conectados.
Pregoeiro 24/05/2019 09:58:07 Realizadas as consultas previstas nos itens 11.2 e 11.3 – “a” do Edital (SICAF, TST, CNJ, TCU e Portal da Transparência) e verificadas as

declarações firmadas perante o Comprasnet, (...)
Pregoeiro 24/05/2019 09:58:35 (...) inclusive com a consulta aos sites emissores das referidas certidões negativas, na forma dos itens 11.8 e 11.14 do Edital, bem como com

fundamento no Acórdão 918/2014-Plenário-TCU, TC 000.175/2013-7, relator Ministro Aroldo Cedraz, 9.4.2014, (...)
Pregoeiro 24/05/2019 09:58:50 (...) foi constatado que a empresa MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM cumpriu com todas as exigências de habilitação trazidas pelo Edital. (...)
Pregoeiro 24/05/2019 09:59:02 (...) Portanto: (...)
Pregoeiro 24/05/2019 09:59:15 (...) A Licitante MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM é declarada habilitada e vencedora para o item 09 deste certame. (...)
Pregoeiro 24/05/2019 09:59:29 (...) Senhor Licitante vencedor MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM. (...).
Pregoeiro 24/05/2019 09:59:47 (...) Conforme item 11.4.1 do Edital, o original ou cópia autenticada da proposta e dos documentos de habilitação, como também do contrato

social (e da procuração, se for o caso), bem como dos documentos pessoais do representante legal da empresa (e do procurador, se for o caso)
deverão ser entregues no Departamento de Administração do CREA-SC, (...)

Pregoeiro 24/05/2019 10:00:10 (...) situado na Rodovia Admar Gonzaga, n° 2.125, bairro Itacorubi, CEP.: 88.034-001, Florianópolis/SC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar de hoje (até às 17 hs do dia 31/05/2019), sob pena de INABILITAÇÃO. (...)

Pregoeiro 24/05/2019 10:00:36 (...) Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia.
Sistema 24/05/2019 10:04:36 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 24/05/2019 10:04:52 Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 24/05/2019 às 10:25:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Volta de Fase 21/05/2019
15:39:41

Com fundamento no item 11.4.1 do Edital, uma vez que a empresa Rogério Evora - CNPJ nº 11.095.047/0001-00 deixou de encaminhar a proposta e demais
documentos solicitados durante a Sessão do Pregão. Além disso, tentou-se contato com a empresa via e-mails e telefones, não se obtendo êxito nessa
comunicação.. Reagendado para: 24/05/2019 09:00

Abertura de Prazo 24/05/2019
10:04:36 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado Fechamento de Prazo 24/05/2019
10:04:52 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 24/05/2019 às 10:25:00.

 
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 10:30 horas do dia 24 de maio de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e
Equipe de Apoio.

  

 
ALEXANDRE TIETZ LAIBIDA 

 Pregoeiro Oficial

 
DHONATAN FERNANDES

 Equipe de Apoio

 
ISABELA KATSCHAROWSKI AGUIAR

 Equipe de Apoio

 

Ver Ata Original   
 

Voltar   
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