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Pregão Eletrônico

926284.82018 .9521 .4300 .2856000

 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL
  

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
 Nº 00008/2018 

  
Às 10:00 horas do dia 12 de setembro de 2018, 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 130/2018, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00008/2018. Objeto:
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviço especializado, na forma de licença de uso, de software na
modalidade SaaS (Software as a Service) de sistema de acompanhamento legislativo para atender às necessidades
da Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares do CAU/BR, conforme especificações e quantidades
estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do 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: Software como Servico - Saas
Descrição Complementar: Serviço especializado, na forma de licença de uso, de software na modalidade SaaS
(Software as a Service) de sistema de acompanhamento legislativo para atender às necessidades da Assessoria de
Relações Institucionais e Parlamentares do CAU/BR, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo
de Referência, Anexo I do Edital.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: unidade
Valor estimado: R$ 8.000,0000 Situação: Aceito e Habilitado
 
Aceito para: OPENLEX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pelo melhor lance de R$ 8.000,0000 .
 

Histórico
Item: 1 - Software como Servico - Saas

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
24.778.126/0001-50 OPENLEX

SOLUCOES
TECNOLOGICAS
LTDA

Sim Sim 5 R$ 1.600,0000 R$ 8.000,0000 06/09/2018
20:16:56

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plataforma de acompanhamento legislativo

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 8.000,0000 24.778.126/0001-50 12/09/2018 10:00:10:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 12/09/2018
10:03:05 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

12/09/2018
10:07:48 Batida iminente. Data/hora iminência: 12/09/2018 10:08:48.

Encerrado 12/09/2018
10:17:19 Item encerrado

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

12/09/2018
10:22:16

Convocado para envio de anexo o fornecedor OPENLEX SOLUCOES TECNOLOGICAS
LTDA, CNPJ/CPF: 24.778.126/0001-50.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

12/09/2018
10:41:46

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OPENLEX SOLUCOES
TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 24.778.126/0001-50.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

12/09/2018
10:49:38

Convocado para envio de anexo o fornecedor OPENLEX SOLUCOES TECNOLOGICAS
LTDA, CNPJ/CPF: 24.778.126/0001-50.
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Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

12/09/2018
10:52:10

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OPENLEX SOLUCOES
TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 24.778.126/0001-50.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

12/09/2018
11:03:52

Convocado para envio de anexo o fornecedor OPENLEX SOLUCOES TECNOLOGICAS
LTDA, CNPJ/CPF: 24.778.126/0001-50.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

12/09/2018
11:10:04

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OPENLEX SOLUCOES
TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 24.778.126/0001-50.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

12/09/2018
12:49:03

Convocado para envio de anexo o fornecedor OPENLEX SOLUCOES TECNOLOGICAS
LTDA, CNPJ/CPF: 24.778.126/0001-50.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

12/09/2018
13:13:09

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OPENLEX SOLUCOES
TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 24.778.126/0001-50.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

12/09/2018
15:31:11

Convocado para envio de anexo o fornecedor OPENLEX SOLUCOES TECNOLOGICAS
LTDA, CNPJ/CPF: 24.778.126/0001-50.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

13/09/2018
10:38:32

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OPENLEX SOLUCOES
TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF: 24.778.126/0001-50.

Aceite 13/09/2018
15:31:22

Aceite individual da proposta. Fornecedor: OPENLEX SOLUCOES TECNOLOGICAS
LTDA, CNPJ/CPF: 24.778.126/0001-50, pelo melhor lance de R$ 8.000,0000.

Habilitado 13/09/2018
15:31:30

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OPENLEX SOLUCOES
TECNOLOGICAS LTDA - CNPJ/CPF: 24.778.126/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 12/09/2018
10:01:09

Bom dia senhores licitantes! Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao
Pregão Eletrônico nº 08/2018, cujo objeto é a contratação de serviço especializado,

na forma de licença de uso, de software na modalidade SaaS (Software as a Service)
de sistema de acompanhamento legislativo para atender às necessidades da

Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares do CAU/BR.
Pregoeiro 12/09/2018

10:02:14
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 12/09/2018

10:02:24
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 12/09/2018

10:02:32
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 12/09/2018
10:02:39

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

Pregoeiro 12/09/2018
10:03:13

Srs. licitantes, abrimos o item para lances.

Sistema 12/09/2018
10:07:48

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 10:08 de 12/09/2018, após isso
entrará(ão) no encerramento aleatório.

Pregoeiro 12/09/2018
10:08:52

Tendo em vista que só há uma proposta cadastrada e a mesma se encontra dentro do
valor estimado, estou encerrando o item, abrindo o tempo de iminência.

Pregoeiro 12/09/2018
10:09:44

Em seguida, o item entrará no tempo aleatório e será encerrado a qualquer momento
pelo sistema.

Sistema 12/09/2018
10:18:10

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 12/09/2018

10:22:09
Para OPENLEX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - Prezado licitante, vencida a fase de

lances deste certame, passaremos à fase de envio da documentação.
Sistema 12/09/2018

10:22:16
Senhor fornecedor OPENLEX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF:

24.778.126/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 12/09/2018

10:22:57
Para OPENLEX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - Conforme estabelece o item 11.2
do edital, abrimos o prazo de 3 (três) horas para o envio de todos os documentos
relacionados no edital, inclusive os habilitatórios, conforme capítulo 12 do edital e

capítulo 05 do termo de referência, de modo que esta sessão permanecerá suspensa
até às 13h22.

Pregoeiro 12/09/2018
10:23:17

Para OPENLEX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - Peço especial atenção ao capítulo 5
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.
Sistema 12/09/2018

10:41:46
Senhor Pregoeiro, o fornecedor OPENLEX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA,

CNPJ/CPF: 24.778.126/0001-50, enviou o anexo para o ítem 1.
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24.778.126/0001-
50

12/09/2018
10:43:06

Sr. Pregoeiro, gostaria de saber como faço para enviar mais de um documento?

Pregoeiro 12/09/2018
10:49:35

Prezado licitante, o sistema aceita o envio de apenas um arquivo. Favor zipar os
documentos, de modo que venham todos em um mesmo arquivo. Estou convocando

os anexos novamente para envio.
Sistema 12/09/2018

10:49:38
Senhor fornecedor OPENLEX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF:

24.778.126/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 12/09/2018

10:50:53
Para OPENLEX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - Perdão, esqueci de selecionar a

empresa aqui no chat. Consegui esclarecer sua dúvida?
Sistema 12/09/2018

10:52:10
Senhor Pregoeiro, o fornecedor OPENLEX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA,

CNPJ/CPF: 24.778.126/0001-50, enviou o anexo para o ítem 1.
24.778.126/0001-

50
12/09/2018
11:02:33

Sr. Pregoeiro, por favor, vi que faltou enviar o Balanço Patrimonial. Teria como
permitir o envio do documento?

Pregoeiro 12/09/2018
11:03:49

Para OPENLEX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - Tendo em vista que vocês ainda
estão dentro do prazo de envio da documentação, concederei a solicitação.

Sistema 12/09/2018
11:03:52

Senhor fornecedor OPENLEX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF:
24.778.126/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 12/09/2018
11:04:48

Para OPENLEX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - Reitero que o prazo inicial de envio
se encerra às 13h22.

Sistema 12/09/2018
11:10:04

Senhor Pregoeiro, o fornecedor OPENLEX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA,
CNPJ/CPF: 24.778.126/0001-50, enviou o anexo para o ítem 1.

24.778.126/0001-
50

12/09/2018
12:07:12

Sr. Pregoeiro, por favor, gostaria de enviar, novamente, o arquivo contendo os
documentos. Observamos um documento faltante.

24.778.126/0001-
50

12/09/2018
12:14:03

Aguardo suas considerações

Sistema 12/09/2018
12:49:03

Senhor fornecedor OPENLEX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF:
24.778.126/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 12/09/2018
12:50:42

Para OPENLEX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - Prezado licitante, como ainda
estamos dentro do prazo de envio, convoquei novamente o anexo. Favor observar o

capítulo 5 do Termo de Referência ao enviar a documentação, para que não falte
nenhum documento, sob pena de inabilitação da empresa.

Sistema 12/09/2018
13:13:09

Senhor Pregoeiro, o fornecedor OPENLEX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA,
CNPJ/CPF: 24.778.126/0001-50, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 12/09/2018
13:27:17

Prezado licitante, boa tarde!

Pregoeiro 12/09/2018
13:28:43

Informo que foi recebida a documentação da empresa OPENLEX SOLUCOES
TECNOLOGIAS LTDA e será aberto o prazo de 2 (duas) horas para análise dos

documentos enviados. Assim, esta sessão estará suspensa até as 15h30, quando
retornaremos com mais informações.

Pregoeiro 12/09/2018
15:30:59

Para OPENLEX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - Prezado licitante, informo que não
conseguimos encontrar sua certidão negativa de débitos municipais dentre os

documentos enviados. Solicitamos, portanto, envio da mencionada certidão através
do sistema.

Sistema 12/09/2018
15:31:11

Senhor fornecedor OPENLEX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ/CPF:
24.778.126/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

24.778.126/0001-
50

12/09/2018
15:36:23

Sr. Pregoeiro. Já solicitamos a referida certidão junto a Prefeitura Municipal.
Solicitamos um prazo para regularização da documentação.

Pregoeiro 12/09/2018
15:39:56

Para OPENLEX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - Sr. licitante, tendo em vista se
tratar de microempresa, o senhor se enquadra na Lei Complementar 123 de 2006. Tal

legislação institui, em seu art. 43, §1º, um prazo de 5 (cinco) dias úteis para
regularização da documentação. Assim, o prazo final para apresentação da certidão

será 19 de setembro de 2018.
Pregoeiro 12/09/2018

15:41:03
Para OPENLEX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - No entanto, para não gastarmos

mais tempo que o necessário, tendo em vista a necessidade da contratação, informo
que checarei o sistema a cada 24h, todos os dias às 15h30, para conferir se a referida

certidão foi enviada.
24.778.126/0001-

50
12/09/2018
15:42:39

Sr. Pregoeiro. Declaro que estou ciente das orientações.

Pregoeiro 12/09/2018
15:43:14

Peço àqueles que acompanham este certame que procedam da mesma maneira, visto
ser esta uma sessão pública, atendendo o princípio da transparência, pois caso a

empresa seja habilitada, será aberto o período para registro de intenção de recurso.
Pregoeiro 12/09/2018

15:44:16
Assim, suspendo esta sessão até às 15h30 de amanhã, e assim sucessivamente, para

acompanhamento da entrega da documentação faltante. Desejo uma boa tarde a
todos!

Sistema 13/09/2018
10:38:32

Senhor Pregoeiro, o fornecedor OPENLEX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA,
CNPJ/CPF: 24.778.126/0001-50, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 13/09/2018
15:31:18

Prezados, após análise da documentação enviada, área técnica deste Conselho optou
pela aceitação da proposta e habilitação da empresa OPENLEX SOLUCOES

TECNOLOGICAS LTDA, devendo, a seguir, ser aberto o prazo para intenção de
recursos, nos termos do Capítulo 14 do Edital. Em seguida, caso não haja registro de

intenção de recursos, a sessão será encerrada.
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Sistema 13/09/2018
15:31:30

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 13/09/2018
15:32:05

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 13/09/2018 às
16:01:00.

Pregoeiro 13/09/2018
15:32:42

Agradecemos a presença de todos e desejamos uma boa tarde a todos.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 13/09/2018
15:31:30 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

13/09/2018
15:32:05

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 13/09/2018 às
16:01:00.

 
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 16:32 horas do dia 13 de setembro de 2018,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

  

 
LEILA OLIVEIRA CARREIRO 

 Pregoeiro Oficial

 
ALESSANDRO DE SOUZA ALVES

 Equipe de Apoio

 
MATHEUS MORENO FERNANDES BARBOSA

 Equipe de Apoio
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