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Pregão Eletrônico

926284.22019 .15379 .4718 .572276183287

 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL
  

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
 Nº 00002/2019 

  
Às 10:00 horas do dia 25 de fevereiro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 223/2018 de 29/06/2018, 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 219/2018, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregão nº 00002/2019. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para fornecimento de
descartáveis e produtos de higiene e limpeza para atendimento das necessidades do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
(CAU/BR), conforme especificações e quantidades constantes no Termo de Referência, Anexo I-A deste Edital.. 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: PAPEL
Descrição Complementar: PAPEL, NOME PAPEL
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 19.925,0400 Situação: Cancelado na aceitação
 

Histórico
Item: 1 - PAPEL

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
28.128.604/0001-37 FENIX

MATERIAIS DE
CONSTRUCAO
LTDA

Sim Sim 1 R$ 50.000,0000 R$ 50.000,0000 22/02/2019
19:14:13

Marca: DIVERSOS 
 Fabricante: DIVERSOS 

 Modelo / Versão: DIVERSOS 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL, NOME PAPEL

13.398.976/0001-06 WORK
TEMPORARY
SERVICOS
EMPRESARIAIS
LTDA

Sim Sim 1 R$ 2.000.000,0000 R$ 2.000.000,0000 25/02/2019
09:40:28

Marca: s/n 
 Fabricante: s/n 

 Modelo / Versão: s/n 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL, NOME PAPEL

26.418.988/0001-05 XAVIER LIMA
COMERCIAL
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 1.000.000.000,0000 R$ 1.000.000.000,0000 22/02/2019
11:42:47

Marca: VARIOS 
 Fabricante: VARIOS 

 Modelo / Versão: VARIOS 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL, NOME PAPEL

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.000.000.000,0000 26.418.988/0001-05 25/02/2019 10:00:09:500

R$ 2.000.000,0000 13.398.976/0001-06 25/02/2019 10:00:09:500
R$ 50.000,0000 28.128.604/0001-37 25/02/2019 10:00:09:500
R$ 49.999,0000 26.418.988/0001-05 25/02/2019 10:05:44:013
R$ 49.998,0000 28.128.604/0001-37 25/02/2019 10:06:46:937
R$ 45.000,0000 28.128.604/0001-37 25/02/2019 10:14:26:860
R$ 40.000,0000 28.128.604/0001-37 25/02/2019 10:23:37:350

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 25/02/2019
10:04:11 Item aberto.
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Iminência de
Encerramento

25/02/2019
10:16:02

Batida iminente. Data/hora iminência: 25/02/2019 10:21:02.

Encerrado 25/02/2019
10:27:07 Item encerrado

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

25/02/2019
10:50:18

Convocado para envio de anexo o fornecedor FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF:
28.128.604/0001-37.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

25/02/2019
13:49:54

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO
LTDA, CNPJ/CPF: 28.128.604/0001-37.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

25/02/2019
14:01:35 Convocado para envio de anexo o fornecedor XAVIER LIMA COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 26.418.988/0001-05.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

25/02/2019
14:59:57

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XAVIER LIMA COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF:
26.418.988/0001-05.

Recusa 25/02/2019
15:25:27

Recusa da proposta. Fornecedor: XAVIER LIMA COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 26.418.988/0001-05, pelo
melhor lance de R$ 49.999,0000. Motivo: O valor ofertado encontra-se acima do valor estimado da licitação,
descumprindo o item 9.8 do edital.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

25/02/2019
17:14:47

Convocado para envio de anexo o fornecedor WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ/CPF:
13.398.976/0001-06.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

26/02/2019
10:14:20

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor WORK TEMPORARY SERVICOS
EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 13.398.976/0001-06.

Recusa 26/02/2019
10:16:08

Recusa da proposta. Fornecedor: FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 28.128.604/0001-37,
pelo melhor lance de R$ 40.000,0000. Motivo: A documentação não foi enviada no prazo determinado no item
9.1 do edital.

Recusa 26/02/2019
10:16:22

Recusa da proposta. Fornecedor: WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ/CPF:
13.398.976/0001-06, pelo melhor lance de R$ 2.000.000,0000. Motivo: A documentação não foi enviada no
prazo determinado no item 9.1 do edital.

Cancelado na
aceitação

26/02/2019
10:24:21

Item cancelado na aceitação. Motivo: As empresas participantes do certame não enviaram a documentação
dentro do prazo, conforme estabelece item 9.1 do edital, ou enviaram proposta com valor acima do estimado,
conforme estabelece o item 9.8 do edital, de forma que este certame restou fracassado.

Registro
Intenção de
Recurso

26/02/2019
10:32:33

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF:
28128604000137. Motivo: Interponho essa intenção de recurso, tendo em vista que não anexei a proposta no
comprasnet no tempo hábil, de forma que encontra sem internet e por sua vez quando voltou tentei anexar m

Intenção de
Recurso Aceita

26/02/2019
10:51:23

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF:
28128604000137. Motivo: Aceito a intenção de recurso, entretanto saliento que este tipo de situação está
prevista em edital, não tendo sido solicitado um adicional de prazo pelo licitante, que poderia tê-lo feito
mediante chat do sistema, por e-mail ou por telefone.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

28.128.604/0001-37 26/02/2019 10:32 26/02/2019 10:51 Aceito
Motivo Intenção:Interponho essa intenção de recurso, tendo em vista que não anexei a proposta no comprasnet no
tempo hábil, de forma que encontra sem internet e por sua vez quando voltou tentei anexar mas o portal do
COMPRASNET estava ocorrendo oscilações, sendo assim mandei a respectiva proposta por e-mail para que pode-se ser
recebida por esta comissão de licitação. Desta forma, peço que reconsidere a minha proposta, sendo que aceitei reduizr
o valor para estimado e todos os itens atendiam as especificações.
Motivo Aceite ou Recusa:Aceito a intenção de recurso, entretanto saliento que este tipo de situação está prevista em
edital, não tendo sido solicitado um adicional de prazo pelo licitante, que poderia tê-lo feito mediante chat do sistema,
por e-mail ou por telefone.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 25/02/2019
10:00:35

Bom dia, senhores licitantes! Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão
Eletrônico nº 02/2019, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento de descartáveis

e produtos de higiene e limpeza.
Pregoeiro 25/02/2019

10:00:59
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances, conforme

estabelece o inciso III do art. 13, do Decreto nº 5.450/2005.
Pregoeiro 25/02/2019

10:01:11
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do

Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, conforme estabelece o

inciso IV do art. 13, do Decreto nº 5.450/2005.
Pregoeiro 25/02/2019

10:01:27
Informo que somente poderão participar desta licitação as empresas que atenderem a todas as

exigências do edital. Caso o vencedor não apresente todos os documentos exigidos, incorrerá nas
sanções aplicáveis, previstas no instrumento convocatório.

Pregoeiro 25/02/2019
10:02:12

Peço especial atenção dos senhores ao item 9.8 do edital que dispõe “Não serão aceitas propostas
com valores unitários e global superiores aos estimados ou com preços manifestamente

inexequíveis.”, de modo que mesmo os valores de cada item da planilha contida no Anexo I-A não
poderão ser superiores ao estimado.
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Pregoeiro 25/02/2019
10:02:39

Srs. licitantes, efetuaremos a análise prévia das propostas e em seguida abriremos o item para
lance.

Pregoeiro 25/02/2019
10:04:29

Srs. licitantes, abrimos o item para lances.

Pregoeiro 25/02/2019
10:08:37

Srs. licitantes, melhorem suas ofertas!

Pregoeiro 25/02/2019
10:10:50

Srs. licitantes, melhorem seus lances, pois o valor ofertado encontra-se muito acima do estimado
e nós não poderemos contratar neste valor.

Pregoeiro 25/02/2019
10:14:12

Melhorem seus lances, pois já vamos entrar no tempo de iminência.

Sistema 25/02/2019
10:16:02

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 10:21 de 25/02/2019, após isso entrará(ão) no
encerramento aleatório.

Pregoeiro 25/02/2019
10:16:25

Srs. licitantes, abrimos o tempo de iminência para o item. Aproveitem para melhorar seus lances.

Pregoeiro 25/02/2019
10:20:48

Srs. licitantes, melhorem suas propostas, pois já iremos entrar no tempo aleatório!

Pregoeiro 25/02/2019
10:23:07

Senhores licitantes, entramos no tempo aleatório. Baixem seus preços, pois não poderemos
contratar se o valor estiver acima do estimado!

Pregoeiro 25/02/2019
10:27:05

Senhores licitantes, melhorem suas ofertas, pois o pregão pode se encerrar a qualquer momento!

Sistema 25/02/2019
10:27:22

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 25/02/2019

10:31:05
Para FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Prezado licitante, bom dia! Tendo em vista que o
valor ofertado pelo senhor encontra-se acima do valor estimado, gostaria de saber qual o menor
valor que o senhor pode nos ofertar, pois no valor atual não poderemos efetuar a contratação.

28.128.604/0001-
37

25/02/2019
10:33:07

FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Bom dia, estaremos respondendo em breve, solicito
alguns minutos para analise.

Pregoeiro 25/02/2019
10:34:36

Para FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Tudo bem, estamos aguardando.

Pregoeiro 25/02/2019
10:44:40

Para FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Sr. fornecedor, há alguma posição da empresa?

Pregoeiro 25/02/2019
10:46:56

Para FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Sr. fornecedor, o senhor está online? Precisamos
dar andamento ao certame.

28.128.604/0001-
37

25/02/2019
10:48:05

FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Informo-vos que aceitamos reduzir nosso valor para o
estimado do certame.

Pregoeiro 25/02/2019
10:49:37

Para FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Tudo bem. Irei convocar o anexo.

Pregoeiro 25/02/2019
10:50:03

Para FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Sr. licitante, informo que, para fins de
demonstração do preço ofertado, deverá ser preenchida a planilha contida no Anexo I-A. Favor

observar o valor unitário do item, que não poderá ser maior que o valor estimado.
Sistema 25/02/2019

10:50:18
Senhor fornecedor FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 28.128.604/0001-37,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 25/02/2019

10:50:39
Para FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Conforme estabelece o item 9.1 do edital,

abrimos o prazo de 3 (três) horas para o envio de todos os documentos relacionados no edital,
inclusive os habilitatórios, conforme Capítulo 7 do Termo de Referência.

Pregoeiro 25/02/2019
10:51:08

Para FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Peço especial atenção ao Capítulo 7 do Termo de
Referência ao enviar os documentos, para que não seja desclassificado por falta de algum deles,

em especial, a comprovação do atestado de capacidade técnica acompanhado de extrato de
contrato, notas fiscais ou outro documento que o fundamente.

28.128.604/0001-
37

25/02/2019
10:51:13

FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Certo, agradeço a gentileza.

Pregoeiro 25/02/2019
10:52:03

O prazo para envio da documentação encerra-se às 13h50, quando retornaremos com esta
sessão.

Pregoeiro 25/02/2019
13:47:23

Para FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Sr. fornecedor, seu prazo está esgotando. Algum
problema no envio da documentação?

Sistema 25/02/2019
13:49:54

Senhor fornecedor FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 28.128.604/0001-37, o
prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.

28.128.604/0001-
37

25/02/2019
13:50:28

FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Boa tarde, estava sem internet, mas voltou e já estou
anexando a proposta.

Pregoeiro 25/02/2019
13:50:31

Para FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Tendo em vista que o seu prazo para envio dos
documentos habilitatórios esgotou, encerrarei a convocação dos anexos.

Pregoeiro 25/02/2019
13:51:53

Assim, procederemos à convocação do segundo colocado.

Pregoeiro 25/02/2019
13:52:42

Para XAVIER LIMA COMERCIAL EIRELI - Prezado licitante, boa tarde! Tendo em vista que o valor
ofertado pelo senhor encontra-se acima do valor estimado, gostaria de saber qual o menor preço

que o senhor pode nos ofertar, pois no valor atual não poderemos efetuar a contratação.
Pregoeiro 25/02/2019

13:57:23
Para XAVIER LIMA COMERCIAL EIRELI - Sr. fornecedor, o senhor está online?

Pregoeiro 25/02/2019
14:01:04

Para XAVIER LIMA COMERCIAL EIRELI - Em virtude da falta de contato do fornecedor, procedei à
convocação dos anexos, sob a ressalva de que não poderemos contratar a empresa com proposta
de valor superior ao estimado. Assim, peço gentilmente que o Sr. adeque sua proposta comercial

ao valor estimado da contratação, sob pena de desclassificação da proposta.
Pregoeiro 25/02/2019

14:01:24
Para XAVIER LIMA COMERCIAL EIRELI - Sr. licitante, informo que, para fins de demonstração do
preço ofertado, deverá ser preenchida a planilha contida no Anexo I-A. Favor observar o valor

unitário do item, que não poderá ser maior que o valor estimado.
Sistema 25/02/2019

14:01:35
Senhor fornecedor XAVIER LIMA COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 26.418.988/0001-05, solicito o

envio do anexo referente ao ítem 1.
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Pregoeiro 25/02/2019
14:01:59

Para XAVIER LIMA COMERCIAL EIRELI - Conforme estabelece o item 9.1 do edital, abrimos o prazo
de 3 (três) horas para o envio de todos os documentos relacionados no edital, inclusive os

habilitatórios, conforme Capítulo 7 do Termo de Referência.
Pregoeiro 25/02/2019

14:02:10
Para XAVIER LIMA COMERCIAL EIRELI - Peço especial atenção ao Capítulo 7 do Termo de

Referência ao enviar os documentos, para que não seja desclassificado por falta de algum deles,
em especial, a comprovação do atestado de capacidade técnica acompanhado de extrato de

contrato, notas fiscais ou outro documento que o fundamente.
Pregoeiro 25/02/2019

14:02:40
Para XAVIER LIMA COMERCIAL EIRELI - O prazo para envio da documentação encerra-se às

17h01, quando retornaremos com esta sessão.
26.418.988/0001-

05
25/02/2019
14:09:59

Senhor Pregoeiro estávamos no horário de almoço, aguarde um instante por favor.

Pregoeiro 25/02/2019
14:18:45

Para XAVIER LIMA COMERCIAL EIRELI - Senhor fornecedor, informo que vocês já foram
convocados a enviar a documentação habilitatória. O prazo encerra-se às 17h01.

26.418.988/0001-
05

25/02/2019
14:20:59

OK.

Sistema 25/02/2019
14:59:57

Senhor Pregoeiro, o fornecedor XAVIER LIMA COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 26.418.988/0001-
05, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 25/02/2019
15:19:22

Para XAVIER LIMA COMERCIAL EIRELI - Prezado fornecedor, boa tarde!

26.418.988/0001-
05

25/02/2019
15:20:34

Boa tarde!

Pregoeiro 25/02/2019
15:20:50

Para XAVIER LIMA COMERCIAL EIRELI - Analisando sua proposta comercial, vimos que o valor
ofertado encontra-se acima do valor estimado da contratação. Assim, solicito correção da

proposta, pois, conforme dito anteriormente, este Conselho não pode efetuar contratação com
valor acima do estimado.

Pregoeiro 25/02/2019
15:21:20

Para XAVIER LIMA COMERCIAL EIRELI - Caso não seja possível baixar o preço, favor nos informar,
para que possamos proceder à convocação do terceiro colocado.

26.418.988/0001-
05

25/02/2019
15:22:39

Senhora Pregoeira, não consigo chegar no valor estimado do edital, nossos preços estão no limite.

Pregoeiro 25/02/2019
15:23:53

Para XAVIER LIMA COMERCIAL EIRELI - Ok. Sua proposta será recusada.

Pregoeiro 25/02/2019
15:24:36

Tendo em vista que o retorno da sessão está marcado para às 17h01, retornarei no horário
indicado para convocação do terceiro colocado.

Pregoeiro 25/02/2019
15:25:01

Tendo em vista que o retorno da sessão está marcado para às 17h01, retornarei no horário
indicado para convocação do terceiro colocado.

Pregoeiro 25/02/2019
17:02:27

Para WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - Prezado licitante, boa tarde!

Pregoeiro 25/02/2019
17:02:54

Para WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - Tendo em vista que o valor ofertado
pelo senhor encontra-se acima do valor estimado, gostaria de saber qual o menor preço que o

senhor pode nos ofertar, pois no valor atual não poderemos efetuar a contratação.
Pregoeiro 25/02/2019

17:07:56
Para WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - Sr. fornecedor, o senhor está online?

Pregoeiro 25/02/2019
17:14:22

Para WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - Em virtude da falta de contato do
fornecedor, procedei à convocação dos anexos, sob a ressalva de que não poderemos contratar a
empresa com proposta de valor superior ao estimado. Assim, peço gentilmente que o Sr. adeque

sua proposta comercial ao valor estimado da contratação, sob pena de desclassificação da
proposta.

Pregoeiro 25/02/2019
17:14:36

Para WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - Sr. licitante, informo que, para fins de
demonstração do preço ofertado, deverá ser preenchida a planilha contida no Anexo I-A. Favor

observar o valor unitário do item, que não poderá ser maior que o valor estimado.
Sistema 25/02/2019

17:14:47
Senhor fornecedor WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ/CPF:

13.398.976/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 25/02/2019

17:15:08
Para WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - Conforme estabelece o item 9.1 do
edital, abrimos o prazo de 3 (três) horas para o envio de todos os documentos relacionados no

edital, inclusive os habilitatórios, conforme Capítulo 7 do Termo de Referência.
Pregoeiro 25/02/2019

17:15:20
Para WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - Peço especial atenção ao Capítulo 7 do

Termo de Referência ao enviar os documentos, para que não seja desclassificado por falta de
algum deles, em especial, a comprovação do atestado de capacidade técnica acompanhado de

extrato de contrato, notas fiscais ou outro documento que o fundamente.
Pregoeiro 25/02/2019

17:16:11
Para WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - Saliento que a contagem do prazo

informado será suspensa a partir das 18h00, retomando a contagem do tempo restante, amanhã,
após as 08h00, em respeito ao Acórdão 5.402/2016 do TCU. Dessa forma, o prazo final será às

10h14 de amanhã, 26/02/2019.
Pregoeiro 25/02/2019

17:16:44
Boa noite a todos e até amanhã.

Pregoeiro 26/02/2019
09:57:10

Bom dia, senhores licitantes!

Pregoeiro 26/02/2019
09:57:49

Para XAVIER LIMA COMERCIAL EIRELI - Sr. fornecedor, seu prazo está esgotando. Algum problema
no envio da documentação?

26.418.988/0001-
05

26/02/2019
10:05:16

Senhor pregoeira, você recusou nossa proposta como está escrito no chat.

Pregoeiro 26/02/2019
10:07:15

Para XAVIER LIMA COMERCIAL EIRELI - Se vocês não puderem baixar o preço para o valor
ofertado, de fato não poderemos aceitar.

26.418.988/0001-
05

26/02/2019
10:09:56

Não podemos, estamos no limite de desconto.

Pregoeiro 26/02/2019
10:12:35

Para XAVIER LIMA COMERCIAL EIRELI - Questiono se o estimado licitante chegou a ler o edital e
as mensagens iniciais deste chat, visto que está explícito no item 9.8 que não poderemos aceitar

propostas com valor acima do estimado.
Pregoeiro 26/02/2019

10:14:12
Tendo em vista que o último licitante classificado não entregou a documentação, iremos encerrar

este certame. Bom dia a todos.
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Sistema 26/02/2019
10:14:20

Senhor fornecedor WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ/CPF:
13.398.976/0001-06, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.

Sistema 26/02/2019
10:24:21

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 26/02/2019
10:25:31

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 26/02/2019 às 10:47:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 26/02/2019 10:24:21 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado

Fechamento de Prazo 26/02/2019 10:25:31 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 26/02/2019 às 10:47:00.

 
Data limite para registro de recurso: 01/03/2019.

 Data limite para registro de contra-razão: 11/03/2019.
 Data limite para registro de decisão: 18/03/2019.

  
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 10:53 horas do dia 26 de fevereiro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de
Apoio.

  

 
LEILA OLIVEIRA CARREIRO 

 Pregoeiro Oficial

 
ALESSANDRO DE SOUZA ALVES

 Equipe de Apoio

 
AURELEDI DA PAIXAO PAULINO

 Equipe de Apoio
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