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GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justica do Estado do acre

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00068/2022

Às 10:00 horas do dia 04 de julho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 262/2022 de 22/02/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0005287-08.2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00068/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, prestar serviço de manutenção predial corretiva e/ou fornecimento de materiais, com ou sem mão de obra inclusa, sempre que necessários, sob regime de empreitada por preço unitário, para atender às demandas existentes ou que venham a ocorrer nos imóveis do Tribunal de Justiça nas Comarcas da Capital e interior do Estado, na forma estabelecida nas planilhas do SINAPI, Edital e anexos.. 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 - Grupo 1
Descrição: Manutenção / Reforma Predial
Descrição Complementar: Prestação dos serviços de manutenção predial corretiva para atender às demandas do Tribunal de Justiça nas Comarcas da Capital e interior do Estado (apresentadas no item Objeto).
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1	Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Referência: R$ 300.000,0000	Situação: Cancelado no julgamento
Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Item: 2 - Grupo 1
Descrição: Manutenção / Reforma Predial
Descrição Complementar: Fornecimento de material constante da tabela SINAPI para insumos.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1	Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Referência: R$ 300.000,0000	Situação: Cancelado no julgamento
Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Relação de Grupos
Grupo 1
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 600.000,0000	Situação: Cancelado no julgamento
Itens do grupo:
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  1 - Manutenção / Reforma Predial file_5.png

file_6.wmf

  2 - Manutenção / Reforma Predial

Histórico
Item: 1 - Grupo 1 - Manutenção / Reforma Predial
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP
 Declaração Quantidade Desconto	Valor com
 Data/Hora
Equiparada
 ME/EPP
 Desconto
 Registro
07.799.868/0001-42 NORTE E SUL
CONSTRUTORA EIRELI
 Sim	Sim	1	16,0000 % R$ 252.000,0000 04/07/2022
08:48:15
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação dos serviços de manutenção predial corretiva para atender às demandas do Tribunal de Justiça nas Comarcas da Capital e interior do Estado
Porte da empresa: ME/EPP

06.006.830/0001-02 TECNOSOL
Sim
Sim
1
13,5000 % R$ 259.500,0000 02/07/2022
ENGENHARIA,



00:00:21
ARQUITETURA E




CONSULTORIA LTDA




Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação dos serviços de manutenção predial corretiva para atender às demandas do Tribunal de Justiça nas Comarcas da Capital e interior do Estado (apresentadas no item
Objeto).
Porte da empresa: ME/EPP
24.906.430/0001-35 THS CONSTRUTORA
E INCORPORADORA LTDA
 Sim	Sim	1	1,0000 % R$ 297.000,0000 17/06/2022
09:31:25
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação dos serviços de manutenção predial corretiva para atender às demandas do Tribunal de Justiça nas Comarcas da Capital e interior do Estado (apresentadas no item Objeto)
Porte da empresa: ME/EPP
28.151.803/0001-66 2MJ MANAUS LTDA         Sim	Sim	1	1,0000 % R$ 297.000,0000 02/07/2022
17:10:36
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação dos serviços de manutenção predial corretiva para atender às demandas do Tribunal de Justiça nas Comarcas da Capital e interior do Estado (apresentadas no item Objeto).
Porte da empresa: ME/EPP
34.543.629/0001-08 MULT NOBRE
EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Sim	Sim	1	0,1500 % R$ 299.550,0000 17/06/2022
11:11:15
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação dos serviços de manutenção predial corretiva para atender às demandas do Tribunal de Justiça nas Comarcas da Capital e interior do Estado (apresentadas no item Objeto).
Porte da empresa: ME/EPP
13.446.341/0001-37 IDEAL - SERVICOS
EIRELI
 Sim	Sim	1	0,0100 % R$ 299.970,0000 02/07/2022
14:03:11
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, prestar serviço de manutenção predial corretiva e/ou fornecimento de materiais, com ou sem mão de obra inclusa, sempre que necessários, sob regime de empreitada por preço unitário, para atender às demandas existentes ou que venham a ocorrer nos imóveis do Tribunal de Justiça nas Comarcas da Capital e interior do Estado, na forma estabelecida nas planilhas do SINAPI, Edital e anexos.
Porte da empresa: ME/EPP
Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto
Valor com Desconto
CNPJ/CPF
Data/Hora Registro
0,0100 %
R$ 299.970,0000
13.446.341/0001-37
04/07/2022 10:00:02:870
0,1500 %
R$ 299.550,0000
34.543.629/0001-08
04/07/2022 10:00:02:870
1,0000 %
R$ 297.000,0000
24.906.430/0001-35
04/07/2022 10:00:02:870
1,0000 %
R$ 297.000,0000
28.151.803/0001-66
04/07/2022 10:00:02:870
13,5000 %
R$ 259.500,0000
06.006.830/0001-02
04/07/2022 10:00:02:870
16,0000 %
R$ 252.000,0000
07.799.868/0001-42
04/07/2022 10:00:02:870
5,0000 %
R$ 285.000,0000
13.446.341/0001-37
04/07/2022 10:03:26:527
17,0000 %
R$ 249.000,0000
34.543.629/0001-08
04/07/2022 10:04:29:820
18,0000 %
R$ 246.000,0000
06.006.830/0001-02
04/07/2022 10:06:26:910
18,0100 %
R$ 245.970,0000
07.799.868/0001-42
04/07/2022 10:08:54:263
19,0000 %
R$ 243.000,0000
06.006.830/0001-02
04/07/2022 10:09:09:660
19,0500 %
R$ 242.850,0000
07.799.868/0001-42
04/07/2022 10:11:07:573
19,0400 %
R$ 242.880,0000
06.006.830/0001-02
04/07/2022 10:24:12:230
19,0600 %
R$ 242.820,0000
06.006.830/0001-02
04/07/2022 10:24:37:177
19,0700 %
R$ 242.790,0000
07.799.868/0001-42
04/07/2022 10:28:23:317
19,5000 %
R$ 241.500,0000
06.006.830/0001-02
04/07/2022 10:35:20:333
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento	Data	Observações
Recusa de
 04/07/2022 Recusa da proposta. Fornecedor: TECNOSOL ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA,
proposta
 10:47:10
 CNPJ/CPF: 06.006.830/0001-02, pelo melhor lance de 19,5000%. Motivo: Descumprimento de condição de participação contida no subitem 5.2.3. do edital.
Aceite de	04/07/2022 Aceite individual da proposta. Fornecedor: NORTE E SUL CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF:
proposta
 11:48:48
 07.799.868/0001-42, pelo melhor lance de 19,0700%.
Inabilitação 04/07/2022 Inabilitação da proposta. Fornecedor: NORTE E SUL CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF:
de fornecedor
 12:54:28
 07.799.868/0001-42, pelo melhor lance de 19,0700%. Motivo: Descumprimento dos subitens 10.7.1., 10.7.2., 10.7.3.1"d", 10.7.4., 10.7.5., 10.8.1. do edital, conforme detalhado no chat.
Recusa da proposta. Fornecedor: MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
Recusa de	05/07/2022 34.543.629/0001-08, pelo melhor lance de 17,0000%. Motivo: Descumprimento dos subitens 5.2.7,
proposta
 11:07:10
 10.8.1., envio de proposta fora do prazo concedido e em desconformidade ao edital, além das demais ocorrências detalhadas no chat.
Recusa de
 07/07/2022 Recusa da proposta. Fornecedor: IDEAL - SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.446.341/0001-37, pelo
proposta
 11:12:25
 melhor lance de 5,0000%. Motivo: Descumprimento do subitem 10.7.3. do edital, conforme detalhado no chat.
Recusa de	08/07/2022 Recusa da proposta. Fornecedor: 2MJ MANAUS LTDA, CNPJ/CPF: 28.151.803/0001-66, pelo melhor
proposta
 12:03:34
 lance de 1,0000%. Motivo: Descumprimento do subitem 10.7. do edital, conforme detalhado no chat.
Recusa de	08/07/2022 Recusa da proposta. Fornecedor: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ/CPF:
proposta

Cancelado no julgamento
 12:08:46   24.906.430/0001-35, pelo melhor lance de 1,0000%. Motivo: Descumprimento dos subitens 10.6.,
10.7. 10.8., 10.9.4. do edital, conforme detalhado no chat.
08/07/2022
12:09:10   Item cancelado no julgamento. Motivo: Inexistência de licitantes a serem convocados.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 2 - Grupo 1 - Manutenção / Reforma Predial
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP
 Declaração Quantidade Desconto	Valor com
 Data/Hora
Equiparada
 ME/EPP
 Desconto
 Registro
07.799.868/0001-42 NORTE E SUL
CONSTRUTORA EIRELI
 Sim	Sim	1	16,0000 % R$ 252.000,0000 04/07/2022
08:48:15
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de material constante da tabela SINAPI para insumos.
Porte da empresa: ME/EPP

06.006.830/0001-02 TECNOSOL
Sim
Sim
1
10,8000 % R$ 267.600,0000 02/07/2022
ENGENHARIA,



00:00:21
ARQUITETURA E




CONSULTORIA LTDA




Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de material constante da tabela SINAPI para insumos.
Porte da empresa: ME/EPP
24.906.430/0001-35 THS CONSTRUTORA
E INCORPORADORA LTDA
 Sim	Sim	1	1,0000 % R$ 297.000,0000 17/06/2022
09:31:25
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de material constante da tabela SINAPI para insumos
Porte da empresa: ME/EPP
28.151.803/0001-66 2MJ MANAUS LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 % R$ 297.000,0000 02/07/2022
17:10:36
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de material constante da tabela SINAPI para insumos.
Porte da empresa: ME/EPP
34.543.629/0001-08 MULT NOBRE
EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Sim	Sim	1	0,1500 % R$ 299.550,0000 17/06/2022
11:11:15
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de material constante da tabela SINAPI para insumos.
Porte da empresa: ME/EPP
13.446.341/0001-37 IDEAL - SERVICOS
EIRELI
 Sim	Sim	1	0,0100 % R$ 299.970,0000 02/07/2022
14:03:11
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, prestar serviço de manutenção predial corretiva e/ou fornecimento de materiais, com ou sem mão de obra inclusa, sempre que necessários, sob regime de empreitada por preço unitário, para atender às demandas existentes ou que venham a ocorrer nos imóveis do Tribunal de Justiça nas Comarcas da Capital e interior do Estado, na forma estabelecida nas planilhas do SINAPI, Edital e anexos.
Porte da empresa: ME/EPP
Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto
Valor com Desconto
CNPJ/CPF
Data/Hora Registro
0,0100 %
R$ 299.970,0000
13.446.341/0001-37
04/07/2022 10:00:02:870
0,1500 %
R$ 299.550,0000
34.543.629/0001-08
04/07/2022 10:00:02:870
1,0000 %
R$ 297.000,0000
24.906.430/0001-35
04/07/2022 10:00:02:870
1,0000 %
R$ 297.000,0000
28.151.803/0001-66
04/07/2022 10:00:02:870
10,8000 %
R$ 267.600,0000
06.006.830/0001-02
04/07/2022 10:00:02:870
16,0000 %
R$ 252.000,0000
07.799.868/0001-42
04/07/2022 10:00:02:870
5,0000 %
R$ 285.000,0000
13.446.341/0001-37
04/07/2022 10:03:33:543
17,0000 %
R$ 249.000,0000
34.543.629/0001-08
04/07/2022 10:04:46:120
18,0000 %
R$ 246.000,0000
06.006.830/0001-02
04/07/2022 10:06:35:003
18,0100 %
R$ 245.970,0000
07.799.868/0001-42
04/07/2022 10:08:57:867
18,5000 %
R$ 244.500,0000
06.006.830/0001-02
04/07/2022 10:11:41:597
18,6000 %
R$ 244.200,0000
07.799.868/0001-42
04/07/2022 10:13:33:257
19,0000 %
R$ 243.000,0000
06.006.830/0001-02
04/07/2022 10:13:52:343
19,1000 %
R$ 242.700,0000
07.799.868/0001-42
04/07/2022 10:15:38:057
19,3000 %
R$ 242.100,0000
06.006.830/0001-02
04/07/2022 10:16:25:357
19,4000 %
R$ 241.800,0000
07.799.868/0001-42
04/07/2022 10:18:20:217
19,5000 %
R$ 241.500,0000
06.006.830/0001-02
04/07/2022 10:19:36:983
19,6000 %
R$ 241.200,0000
07.799.868/0001-42
04/07/2022 10:21:28:513
19,6500 %
R$ 241.050,0000
06.006.830/0001-02
04/07/2022 10:21:45:080
19,6600 %
R$ 241.020,0000
06.006.830/0001-02
04/07/2022 10:21:56:757
19,6800 %
R$ 240.960,0000
07.799.868/0001-42
04/07/2022 10:23:45:027
19,6900 %
R$ 240.930,0000
06.006.830/0001-02
04/07/2022 10:23:57:737
19,7000 %
R$ 240.900,0000
07.799.868/0001-42
04/07/2022 10:26:05:160
19,7100 %
R$ 240.870,0000
06.006.830/0001-02
04/07/2022 10:26:30:607
19,7500 %
R$ 240.750,0000
06.006.830/0001-02
04/07/2022 10:28:40:730
19,7700 %
R$ 240.690,0000
07.799.868/0001-42
04/07/2022 10:30:37:063
19,7800 %
R$ 240.660,0000
06.006.830/0001-02
04/07/2022 10:30:59:730
19,8000 %
R$ 240.600,0000
06.006.830/0001-02
04/07/2022 10:31:15:590
19,8100 %
R$ 240.570,0000
07.799.868/0001-42
04/07/2022 10:33:06:113
20,0000 %
R$ 240.000,0000
06.006.830/0001-02
04/07/2022 10:33:17:557
20,0100 %
R$ 239.970,0000
07.799.868/0001-42
04/07/2022 10:35:10:607
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento	Data	Observações
Recusa de
 04/07/2022 Recusa da proposta. Fornecedor: TECNOSOL ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA,
proposta
 10:47:10
 CNPJ/CPF: 06.006.830/0001-02, pelo melhor lance de 20,0000%. Motivo: Descumprimento de condição de participação contida no subitem 5.2.3. do edital.
Aceite de	04/07/2022 Aceite individual da proposta. Fornecedor: NORTE E SUL CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF:
proposta
 11:48:48
 07.799.868/0001-42, pelo melhor lance de 20,0100%.
Inabilitação 04/07/2022 Inabilitação da proposta. Fornecedor: NORTE E SUL CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF:
de fornecedor
 12:54:28
 07.799.868/0001-42, pelo melhor lance de 20,0100%. Motivo: Descumprimento dos subitens 10.7.1., 10.7.2., 10.7.3.1"d", 10.7.4., 10.7.5., 10.8.1. do edital, conforme detalhado no chat.
Recusa da proposta. Fornecedor: MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
Recusa de	05/07/2022 34.543.629/0001-08, pelo melhor lance de 17,0000%. Motivo: Descumprimento dos subitens 5.2.7,
proposta
 11:07:10
 10.8.1., envio de proposta fora do prazo concedido e em desconformidade ao edital, além das demais ocorrências detalhadas no chat.
Recusa de
 07/07/2022 Recusa da proposta. Fornecedor: IDEAL - SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.446.341/0001-37, pelo
proposta
 11:12:25
 melhor lance de 5,0000%. Motivo: Descumprimento do subitem 10.7.3. do edital, conforme detalhado no chat.
Recusa de	08/07/2022 Recusa da proposta. Fornecedor: 2MJ MANAUS LTDA, CNPJ/CPF: 28.151.803/0001-66, pelo melhor
proposta
 12:03:34
 lance de 1,0000%. Motivo: Descumprimento do subitem 10.7. do edital, conforme detalhado no chat.
Recusa de
 08/07/2022 Recusa da proposta. Fornecedor: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ/CPF:
proposta

Cancelado
 12:08:46

08/07/2022
 24.906.430/0001-35, pelo melhor lance de 1,0000%. Motivo: Descumprimento dos subitens 10.6.,
	10.8., 10.9.4. do edital, conforme detalhado no chat.

no julgamento
 12:09:10   Item cancelado no julgamento. Motivo: Inexistência de licitantes a serem convocados.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

HISTÓRICO DO Grupo 1
Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP	Declaração Quantidade	Valor Global	Data/Hora
Equiparada
 ME/EPP
 Registro

07.799.868/0001-42 NORTE E SUL CONSTRUTORA EIRELI
Sim
Sim
-	R$ 504.000,0000 04/07/2022
08:48:15
06.006.830/0001-02 TECNOSOL ENGENHARIA,
ARQUITETURA E
CONSULTORIA LTDA
Sim
Sim
-	R$ 527.100,0000 02/07/2022
00:00:21
24.906.430/0001-35 THS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA
Sim
Sim
-	R$ 594.000,0000 17/06/2022
09:31:25
28.151.803/0001-66 2MJ MANAUS LTDA
Sim
Sim
-
R$ 594.000,0000 02/07/2022
17:10:36
34.543.629/0001-08 MULT NOBRE
EMPREENDIMENTOS EIRELI
Sim
Sim
-
R$ 599.100,0000 17/06/2022
11:11:15
13.446.341/0001-37 IDEAL - SERVICOS EIRELI
Sim
Sim
-
R$ 599.940,0000 02/07/2022
14:03:11
Eventos do Grupo
Evento	Data	Observações
Abertura	04/07/2022 Item aberto para lances.
10:01:04
Encerramento 04/07/2022 Item com etapa aberta encerrada.
etapa aberta	10:37:21
Sorteio	04/07/2022 Item teve empate real para o valor 594.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
eletrônico	10:37:21   fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento 04/07/2022 Item encerrado para lances.
10:37:21
Abertura do prazo -
 
04/07/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor NORTE E SUL CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF:
Convocação anexo
Encerramento
 10:56:20
 07.799.868/0001-42.
do prazo -	04/07/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NORTE E SUL CONSTRUTORA EIRELI,
Convocação anexo
Abertura do
 11:33:01
 CNPJ/CPF: 07.799.868/0001-42.
prazo -	04/07/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
Convocação anexo
Encerramento
 14:13:21
 34.543.629/0001-08.
do prazo -	04/07/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS
Convocação anexo
Abertura do
 16:33:47
 EIRELI, CNPJ/CPF: 34.543.629/0001-08.
prazo -	05/07/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor IDEAL - SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
Convocação anexo
Encerramento
 11:34:29
 13.446.341/0001-37.
do prazo -	05/07/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IDEAL - SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
Convocação anexo
Abertura do
 12:24:40
 13.446.341/0001-37.
prazo -
Convocação anexo
Encerramento do prazo -
 07/07/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor 2MJ MANAUS LTDA, CNPJ/CPF: 28.151.803/0001-66. 12:57:29


07/07/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor 2MJ MANAUS LTDA, CNPJ/CPF:
Convocação anexo
Abertura do
 13:22:07
 28.151.803/0001-66.
prazo -
Convocação anexo
Encerramento do prazo -
Convocação anexo

Registro de intenção de recurso
 07/07/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor 2MJ MANAUS LTDA, CNPJ/CPF: 28.151.803/0001-66. 13:26:06


07/07/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor 2MJ MANAUS LTDA, CNPJ/CPF: 13:43:40 28.151.803/0001-66.

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: 2MJ MANAUS LTDA CNPJ/CPF: 28151803000166.
08/07/2022 Motivo: A 2MJ MANAUS LTDA vem manifestar o seu interesse em registrar um recurso
12:24:52 administrativo embasada nas leis 8.666/93, 14.133/21, 10.250/02, no Decreto 10.024/19 e em inúmeras decisões do TCU como o Acórdão 2
Aceite de intenção de recurso
 
08/07/2022 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: 2MJ MANAUS LTDA, CNPJ/CPF: 28151803000166. Motivo: 12:41:16 Atendidos requisitos de admissibilidade, registram-se os prazos.
Intenções de Recurso para o Grupo

CNPJ/CPF
Data/Hora do Recurso
Data/Hora Admissibilidade
Situação
28.151.803/0001-66
08/07/2022 12:24
08/07/2022 12:41
Aceito
Motivo Intenção:A 2MJ MANAUS LTDA vem manifestar o seu interesse em registrar um recurso administrativo embasada nas leis 8.666/93, 14.133/21, 10.250/02, no Decreto 10.024/19 e em
inúmeras decisões do TCU como o Acórdão 2924/2019 - Plenário que doutrinam sobre a apresentação do atestado de capacidade técnica onde demonstrar sem irregular a exigência com quantitativo mínimo.
Além de que o CONFEA na Resolução 1025/2009 rege sobre o ART e tem respaldo no Acórdão 470/2022
- Plenário do TCU.
Motivo Aceite ou Recusa:Atendidos requisitos de admissibilidade, registram-se os prazos.



Troca de Mensagens
Data	Mensagem
Sistema	04/07/2022 10:00:03



Sistema	04/07/2022 10:00:06
 A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas
automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 2 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
A abertura do item G1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/07/2022 10:01:04
Sistema	04/07/2022 10:37:21

Sistema	04/07/2022 10:37:21
Sistema	04/07/2022 10:37:58
Pregoeiro	04/07/2022 10:39:14
Pregoeiro	04/07/2022 10:45:23

Pregoeiro	04/07/2022 10:53:51
 O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

O item G1 teve empate real para o valor 594.000,0000. Procedeu-se o sorteio
eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
O item G1 está encerrado.

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Bom dia a todos! Em instantes daremos início à convocação. Solicito que permaneçam conectados.
Em consulta prévia ao SICAF informo que consta impedimento de licitar registrado em nome da empresa Tecnosol contrariando condição de participação contida no subitem
5.2.3. do edital, de modo que deixo de convocar para envio de proposta. Para NORTE E SUL CONSTRUTORA EIRELI - Sr. licitante, bom dia!
07.799.868/0001-
42
 04/07/2022
10:55:33
 Bom dia
Pregoeiro	04/07/2022 10:56:10


Sistema	04/07/2022 10:56:20
 Para NORTE E SUL CONSTRUTORA EIRELI - Convoco para envio de proposta, no prazo de duas horas, a contar da disponibilização do anexo. Solicito que observe o modelo de proposta, contido no anexo III do edital. Nele há declarações que não constam no
Comprasnet e nos itens deverão constar apenas o percentual ofertado.
Senhor fornecedor NORTE E SUL CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 07.799.868/0001-
42, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
07.799.868/0001-
42
 04/07/2022
10:59:29
 Você diz o termo de referencia? qual anexo exato seria?
Pregoeiro	04/07/2022 11:02:56
Pregoeiro	04/07/2022 11:03:30
Pregoeiro	04/07/2022 11:04:08
 Para NORTE E SUL CONSTRUTORA EIRELI - É no último anexo do edital, última página.

Para NORTE E SUL CONSTRUTORA EIRELI - Deve constar apenas os percentuais ofertados e o valor estimado permanece total de R$ 600.000,00
Para NORTE E SUL CONSTRUTORA EIRELI - A Administração entende que licitamos somente o percentual e isso não reduz o valor de referência.
07.799.868/0001-
42
07.799.868/0001-
42
 04/07/2022
11:06:32
04/07/2022
11:10:51
 Entendido, ja envio

Quais os valores finais de desconto foram finalizados? Não consigo verificar no site
Pregoeiro	04/07/2022 11:15:29
Sistema	04/07/2022 11:33:01
Pregoeiro	04/07/2022 11:48:41
Pregoeiro	04/07/2022 11:50:09
Pregoeiro	04/07/2022 12:48:39

Pregoeiro	04/07/2022 12:48:55

Pregoeiro	04/07/2022 12:49:42

Pregoeiro	04/07/2022 12:50:03


Pregoeiro	04/07/2022 12:50:39


Pregoeiro	04/07/2022 12:51:35

Pregoeiro	04/07/2022 12:52:04
Pregoeiro	04/07/2022 12:57:44
Pregoeiro	04/07/2022 13:03:55
 Para NORTE E SUL CONSTRUTORA EIRELI - Percentual de 19,07% para o item 1 e 20,01% para o item 2.
Senhor Pregoeiro, o fornecedor NORTE E SUL CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 07.799.868/0001-42, enviou o anexo para o grupo G1.
Recebida a proposta, passaremos à aceitação neste momento.

Daremos início à conferência dos documentos de habilitação. Solicito que permaneçam conectados.
Concluída a conferência. Esclarecemos que, para habilitação, foram considerados os documentos constantes no SICAF, bem como os inseridos no sistema previamente à abertura da sessão.
A empresa Norte atendeu parcialmente os requisitos para habilitação. Atendeu habilitação jurídica e fiscal. Contudo, na qualificação econômica deixou de apresentar a certidão negativa de falência, descumprindo o subitem 10.8.1. do edital.
Em relação à qualificação técnica, observa-se na documentação apresentada que a empresa possui engenheiro civil em seu quadro técnico. Destaca-se que o edital exige engenheiro civil ou técnico equivalente E engenheiro eletricista ou técnico equivalente.
A empresa não apresentou engenheiro eletricista ou técnico equivalente, nem apresentou declaração de contratação futura, descumprindo subitens 10.7.2. e
10.7.3.1.”d” do edital. Além disso, a empresa não apresentou as declarações contidas nos subitens 10.7.4. e 10.7.5. do edital.
Por fim, os serviços requeridos no subitem 10.7.1. do edital não foram totalmente comprovados mediante os acervos apresentados. Destaca-se a certidão NET-000002330 que apresentou quantidade inferior para os itens cerâmica esmaltada, porta de madeira, quadros de energia e não apresentou placa de ACM.
Concluindo, esses itens são considerados parte integrante do acervo do profissional e não da empresa, pois foram executados em nome de Acácia Construções Ltda, deixando de atender assim o subitem 10.7.1. do edital.
Diante do exposto, a empresa será inabilitada e daremos prosseguimento convocando a licitante subsequente.
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Sr. licitante, bom dia!

Suspendo a sessão por uma hora.
Pregoeiro	04/07/2022	Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Sr. licitante, boa tarde!
14:10:36
Pregoeiro	04/07/2022 14:13:00



Sistema	04/07/2022 14:13:21
Pregoeiro	04/07/2022 15:57:53
 
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Dando prosseguimento ao certame, convoco para envio de proposta, no prazo de duas horas, a contar da disponibilização do anexo. Solicito que observe o modelo de proposta, contido no anexo III do edital. Nele há declarações que não constam no Comprasnet e nos itens deverão constar apenas o
percentual ofertado de 17% para os itens 1 e 2 e valor estimado total.
Senhor fornecedor MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
34.543.629/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Sr. licitante, atenção ao prazo concedido para envio de proposta. O prazo encerrará às 16:13:21.
34.543.629/0001-
08
 04/07/2022
16:14:43
 Boa tarde Sr. Pregoeiro , devido a instabilidade da internet , solicito o prazo ate amanha as 9:00 horas, Grato
Sistema	04/07/2022 16:33:47
 Senhor Pregoeiro, o fornecedor MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.543.629/0001-08, enviou o anexo para o grupo G1.
34.543.629/0001-
08
34.543.629/0001-
08
 04/07/2022
16:34:51
04/07/2022
16:36:23
 Boa tarde Sr. Pregoeiro , apesar da internet não esta ajudando , consegui enviar o anexo, favor confirmar e ver se esta conforme , grato
Favor abrir o Link , para o envio da proposta do proximo item
Pregoeiro	04/07/2022 16:56:15
Pregoeiro	05/07/2022 11:03:19
Pregoeiro	05/07/2022 11:04:01
Pregoeiro	05/07/2022 11:04:07
Pregoeiro	05/07/2022 11:04:18


Pregoeiro	05/07/2022 11:04:38

Pregoeiro	05/07/2022 11:04:43
Pregoeiro	05/07/2022 11:04:52



Pregoeiro	05/07/2022 11:05:00

Pregoeiro	05/07/2022 11:05:23


Pregoeiro	05/07/2022 11:05:29

Pregoeiro	05/07/2022 11:05:39
Pregoeiro	05/07/2022 11:07:59
Pregoeiro	05/07/2022 11:09:10
Pregoeiro	05/07/2022 11:19:02
 Suspendo a sessão para continuidade amanhã, às 11h (Brasília).

Bom dia a todos!

Iniciamos a sessão esclarecendo que a empresa Mult foi convocada no chat às 12:57:44 e diante da falta de manifestação a sessão foi suspensa por uma hora.
Na reabertura, a empresa foi convocada para envio de proposta no prazo de duas horas, sendo alertada de que o prazo expiraria às 16:13:21.
Após o término do prazo, a empresa solicitou dilação, anexando proposta somente para o item 1, às 16:33:47, demonstrando claro equívoco na interpretação do edital. A licitação é por grupo e, no anexo III do edital apresentamos o modelo de proposta como sugestão e nele constam os dois itens.
A empresa incorreu em algumas falhas: deixou de enviar proposta no prazo concedido e sua dilação poderia ter sido solicitada, porém, antes do encerramento do prazo e ainda enviou somente com um item, o que já motiva sua desclassificação.
Não é possível adotar tratamento diverso, pois estaria infringindo princípios basilares da licitação, como isonomia e vinculação ao instrumento convocatório.
Esclarece-se ainda que concomitantemente, no decurso do prazo para envio de
proposta, esta pregoeira iniciou a conferência dos documentos relativos às condições de participação e de habilitação. O resultado foi que a empresa apresentou certidão negativa de falência vencida em 15/05/22 e a certidão contida no SICAF venceu em
06/03/22.
A certidão constitui documento para atendimento de condições de participação e de habilitação, conforme subitens 5.2.7. e 10.8.1. do edital. Informa-se também não pôde ser confirmada pela internet.
A empresa deixou de apresentar as declarações formais exigidas nos subitens 10.7.4. e 10.7.5., tendo apresentado certidão de regularidade da pessoa jurídica vencida em
31/05/22, motivo pelo qual não foi dado prosseguimento à conferência do restante dos documentos de habilitação.
Enfim, esses esclarecimentos são necessários para deixar claro que ainda que a proposta tivesse atendido os prazos e os requisitos do edital, a empresa seria inabilitada.
Nesse caso, por descumprimento às exigências editalícias, a proposta será recusada e convocada a licitante subsequente.
Para IDEAL - SERVICOS EIRELI - Sr. licitante, bom dia!

Para IDEAL - SERVICOS EIRELI - Convocando para negociação, é possível elevar o percentual de desconto ofertado para 14%?
Para IDEAL - SERVICOS EIRELI - Sr. representante, aguardo manifestação acerca da proposta de negociação.
13.446.341/0001-
37
13.446.341/0001-
37
 05/07/2022
11:27:35
05/07/2022
11:28:25
 bom dia

não impossível, tabela sinap nao esta acompanhando preço do mercado
Pregoeiro	05/07/2022 11:29:47
 Para IDEAL - SERVICOS EIRELI - Pode ser 8%?
13.446.341/0001-
37
 05/07/2022
11:31:48
 infelizmente este desconto de 5% maximo veja que outras empresas ficaram em 1%
Pregoeiro	05/07/2022 11:33:42
Pregoeiro	05/07/2022 11:34:16
 Para IDEAL - SERVICOS EIRELI - Considerando que o percentual ofertado de 5% está dentro do preço de referência, convoco para envio de proposta, no prazo de duas horas.
Para IDEAL - SERVICOS EIRELI - Solicito que observe o modelo de proposta, contido no anexo III do edital. Nele há declarações que não constam no Comprasnet e nos itens
deverão constar apenas o percentual ofertado de 5% para os itens 1 e 2 e valor estimado total.
Sistema	05/07/2022 11:34:29
 Senhor fornecedor IDEAL - SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.446.341/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
13.446.341/0001-
37
 05/07/2022
11:44:57
 boa tarde estamos montando outra planilha aqui de outro pregão , teria com prolongar o prazo para mais 4 horas se possível
Pregoeiro	05/07/2022 11:48:28
Pregoeiro	05/07/2022 11:49:09
Sistema	05/07/2022 12:24:40
Pregoeiro	05/07/2022 14:21:32
Pregoeiro	06/07/2022 12:02:45
Pregoeiro	06/07/2022 12:05:57

Pregoeiro	07/07/2022 11:05:27
Pregoeiro	07/07/2022 11:05:46

Pregoeiro	07/07/2022 11:06:12
Pregoeiro	07/07/2022 11:06:15


Pregoeiro	07/07/2022 11:06:34


Pregoeiro	07/07/2022 11:07:04

Pregoeiro	07/07/2022 11:08:31

Pregoeiro	07/07/2022 11:08:42


Pregoeiro	07/07/2022 11:09:27


Pregoeiro	07/07/2022 11:09:50
Pregoeiro	07/07/2022 11:10:06

Pregoeiro	07/07/2022 11:10:13

Pregoeiro	07/07/2022 11:10:26
Pregoeiro	07/07/2022 11:11:37
Pregoeiro	07/07/2022 11:13:38
Pregoeiro	07/07/2022 11:15:04
Pregoeiro	07/07/2022 11:16:47

Pregoeiro	07/07/2022 11:40:07
Pregoeiro	07/07/2022 12:40:52
Pregoeiro	07/07/2022 12:41:14
 Para IDEAL - SERVICOS EIRELI - Considerando que a dilação de prazo foi solicitada antes do seu término, concedo conforme solicitado.
Sem prejuízo do prazo concedido, suspendo a sessão.

Senhor Pregoeiro, o fornecedor IDEAL - SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.446.341/0001-37, enviou o anexo para o grupo G1.
Recebida a proposta dentro do prazo concedido, agendamos a reabertura da sessão para amanhã, dia 06/07, às 12h (Brasília).
Bom dia a todos!

Informo que a análise de habilitação não foi realizada devido a condução de outro certame simultaneamente, de modo que reagendamos a reabertura da sessão para amanhã, dia 07/07, às 11h (Brasília), quando passaremos o resultado da análise.
Bom dia a todos!

Informo a conclusão da conferência dos documentos de habilitação da empresa Ideal, realizada por esta pregoeira e representante da unidade técnica de engenharia deste Tribunal, cujo resultado passo a relatar.
A empresa Ideal atendeu parcialmente os requisitos para habilitação. Atendeu habilitação jurídica e fiscal.
Em relação à qualificação econômica, por erro na apresentação/impressão da certidão negativa de falência, que deixou em destaque o brasão, não foi possível sua leitura certidão. Mas, como é possível a consulta eletronicamente, foi realizada a consulta no site do TJRO e comprovada sua regularidade.
No tocante à qualificação técnica, ainda que a empresa tenha apresentado extenso acervo, observa-se que a empresa apresentou várias ARTs, enquanto o edital não admite sua aceitação, exigindo somente atestados e CATs. Edital esse que não foi impugnado, portanto, obriga a observância de todos os seus expressos termos.
A empresa apresentou os engenheiros civil Eudes Souza Froes e Denis Pereira Marques e engenheiro eletricista Ronei Plácido Ribeiro, comprovando vínculo com a empresa e regularidade perante o CREA.
Destaca-se que o edital menciona CAT e não ART. Os profissionais apresentaram várias ART’s , mas, pela vinculação ao instrumento convocatório, não foram consideradas, sendo analisadas somente as CATs.
Das CATs analisadas (18120, 14713, 16346, 16347, 18621), não restaram comprovados os itens Linha de chapa e placa de ACM (Alumínio Composto) e Janela de madeira regional almofada, na quantidade solicitada no edital, para atendimento do subitem
10.7.3. do edital.
Registra-se que em relação às CATs que não possuem detalhamento dos serviços executados, estas foram consultadas no site do CREA para verificação de eventual
detalhamento e assim confirmar a execução dos serviços exigidos no edital e que não foram satisfatoriamente comprovados.
Entretanto, as certidões apresentam o mesmo teor dos documentos anexados pela licitante.
Desse modo, considerando que não houve apresentação de CAT suficiente para
atendimento das exigências do edital quanto ao acervo dos profissionais técnicos, a situação já motiva a inabilitação da licitante.
No tocante à capacidade técnica operacional da empresa, para atendimento do subitem
	do edital, são admitidos atestados registrados no CREA acompanhados de CAT e/ou atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado.

No caso em tela, deixamos de conferir o subitem 10.7.1., visto que o descumprimento do subitem 10.7.3. do edital já motiva a inabilitação.
Nesse caso, por descumprimento às exigências editalícias, a proposta será recusada e convocada a licitante subsequente.
Para 2MJ MANAUS LTDA - Sr. licitante, bom dia!

Para 2MJ MANAUS LTDA - Convocamos para negociação do grupo 1.

Para 2MJ MANAUS LTDA - Informo que nosso parâmetro de referência para aceitação é de 4% no item 1 e 2,5% para o item 2. É possível elevar seu desconto para o
percentual informado?
Suspendo a sessão por uma hora. Retornando a sessão para convocação.
Para 2MJ MANAUS LTDA - Sr. licitante está online?
Pregoeiro	07/07/2022 12:42:00
 Para 2MJ MANAUS LTDA - Informei anteriormente o percentual de referência que temos para contratação: de 4% no item 1 e 2,5% para o item 2. É possível elevar seu
desconto para o percentual informado?
28.151.803/0001-
66
28.151.803/0001-
66
 07/07/2022
12:45:02
07/07/2022
12:45:57
 Bom dia sr. (a) Pregoeiro (a)

Estamos vendo os cálculos, nos dê mais 5 (cinco) minutos, por favor.
Pregoeiro	07/07/2022 12:46:32
 Para 2MJ MANAUS LTDA - Certo.
28.151.803/0001-
66
 07/07/2022
12:49:45
 Sr. (a) Pregoeiro (a), conseguimos ofertar um desconto de 2% para o item 1 e 1,5% para o item 2.
Pregoeiro	07/07/2022 12:53:27
 Para 2MJ MANAUS LTDA - Não temos como aceitar percentual menor do que o constante no mapa de preços que definiu o percentual mínimo para aceitação. Caso não seja
possível chegar ao percentual indicado, a proposta será recusada. É possível rever o percentual ofertado?
28.151.803/0001-
66
 07/07/2022
12:54:46
 Tudo bem, vamos negociar nos seus termos então.
Pregoeiro	07/07/2022 12:57:23



Sistema	07/07/2022 12:57:29
Sistema	07/07/2022 13:22:07
Pregoeiro	07/07/2022 13:25:59



Sistema	07/07/2022 13:26:06
Sistema	07/07/2022 13:43:40
 Para 2MJ MANAUS LTDA - Certo. Convoco para envio de proposta, no prazo de duas horas, a contar da disponibilização do anexo. Solicito que observe o modelo de
proposta, contido no anexo III do edital. Nele há declarações que não constam no
Comprasnet e nos itens deverão constar apenas os percentuais ofertados para os itens 1 e 2 e valor estimado total.
Senhor fornecedor 2MJ MANAUS LTDA, CNPJ/CPF: 28.151.803/0001-66, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Senhor Pregoeiro, o fornecedor 2MJ MANAUS LTDA, CNPJ/CPF: 28.151.803/0001-66, enviou o anexo para o grupo G1.
Para 2MJ MANAUS LTDA - Sr. licitante, sua proposta precisa ser retificada. Informo que o entendimento da Administração deste Tribunal é de que licitamos o percentual de
desconto, o que não interfere no valor estimado. Logo, na linha corresponde ao valor total deverá constar o valor global estimado de R$ 600.000,00. Disponibilizando anexo
para inserção da proposta retificada.
Senhor fornecedor 2MJ MANAUS LTDA, CNPJ/CPF: 28.151.803/0001-66, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Senhor Pregoeiro, o fornecedor 2MJ MANAUS LTDA, CNPJ/CPF: 28.151.803/0001-66, enviou o anexo para o grupo G1.
28.151.803/0001-
66
 07/07/2022
13:44:21
 Sr. (a) Pregoeiro (a), feita a anexação da proposta corrigida, conforme solicitado.
Pregoeiro	07/07/2022 13:51:47
Pregoeiro	07/07/2022 13:53:02
Pregoeiro	08/07/2022 12:00:52
Pregoeiro	08/07/2022 12:01:26



Pregoeiro	08/07/2022 12:01:37


Pregoeiro	08/07/2022 12:02:11


Pregoeiro	08/07/2022 12:02:32
Pregoeiro	08/07/2022 12:04:51

Pregoeiro	08/07/2022 12:05:05

Pregoeiro	08/07/2022 12:05:38



Pregoeiro	08/07/2022 12:05:46
Pregoeiro	08/07/2022 12:06:10
 Proposta recebida, conforme solicitada. Suspendo a sessão para conferência dos documentos de habilitação.
Fica a reabertura agendada para amanhã, dia 08/07, às 12h (Brasília).

Bom dia a todos! Relato a seguir o resultado da conferência dos documentos de habilitação da empresa 2MJ.
A empresa 2MJ atendeu parcialmente os requisitos para habilitação. Atendeu habilitação jurídica, fiscal e econômica. Contudo, para comprovação de qualificação técnica
apresentou declaração de conhecimento das especificações da obra correspondente a processo nº 25037.001638/2021-12, pregão nº 09/2022 e órgão DSEI/Manaus, diverso
do presente certame;
apresentou ART CREA-AM comprovando o registro de Jesse James Ferreira de Araújo como responsável técnico, sob o título profissional de engenheiro de controle e
automação, da empresa 2MJ Manaus Ltda. e apresentou contrato de prestação de serviços firmado entre a licitante a empresa Mescolare Ltda.
Destaca-se que os requisitos para comprovação de qualificação técnica estão listados no subitem 10.7.1. a 10.7.5. do edital. Em consulta ao SICAF, no Relatório Nível V -
Qualificação Técnica consta o mesmo registro da empresa e profissional técnico que foi anexado ao sistema.
Nesse caso, por descumprimento às exigências editalícias, especificamente o subitem 10.7., a proposta será recusada e convocada a licitante subsequente.
A próxima classificada é a empresa THS. Informo que, visando dar celeridade ao
procedimento, foi antecipada a conferência dos documentos de habilitação previamente à convocação da licitante para negociação, cujo resultado passo a transcrever.
A empresa THS anexou no sistema, previamente à abertura da sessão, proposta inicial, edital e relação de itens do certame, sem anexar nenhum documento relativo à habilitação.
Considerando que o edital faculta a apresentação de documentos de habilitação, desde que constem no SICAF, informo que a consulta foi realizada e verificado que: habilitação jurídica possui pendência e com isso não permite download do ato constitutivo da
empresa; habilitação fiscal atendida parcialmente, pois a certidão de tributos estaduais está vencida;
habilitação econômica não possui balanço patrimonial nem certidão negativa de falência; para qualificação técnica nenhum documento inserido.
Ressalte-se que diante da inexistência de documentos, por força do Decreto nº 10.024/19, inexiste possibilidade de apresentação posterior, ou seja, todos os
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 documentos devem ser inseridos antes da abertura do certame e os documentos complementares só são admitidos para esclarecer documento já apresentado e não complementar o que não foi apresentado.
Feitos os esclarecimentos, deixo de convocar a empresa THS para envio de proposta, visto que posteriormente a licitante seria inabilitada.
Considerando a inexistência de licitantes a serem convocados, o grupo será cancelado e a licitação declarada fracassada.
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 08/07/2022 às 12:40:00.



Eventos do Pregão
Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	04/07/2022 09:42:34
Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas
 04/07/2022
10:00:03
04/07/2022
10:37:58
 
Abertura da sessão pública

Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	08/07/2022
12:09:10
 Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo
 08/07/2022
12:09:47
 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 08/07/2022 às 12:40:00.

Data limite para registro de recurso: 13/07/2022. Data limite para registro de contrarrazão: 18/07/2022. Data limite para registro de decisão: 28/07/2022.

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 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:41 horas do dia 08 de julho de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.



GILCINEIDE RIBEIRO BATISTA
Pregoeiro Oficial

JENER PONTES DE OLIVEIRA
Equipe de Apoio
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