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Pregão Eletrônico

926284.52020 .5258 .4461 .140086890

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00005/2020

Às 10:01 horas do dia 03 de julho de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 260/2019 de 01/07/2019, 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
161/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00005/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto:
Pregão Eletrônico - Fornecimento de serviços geográficos da plataforma Google Maps Platform, com suporte técnico, pelo
período de 36 meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 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
Descrição: Serviços Especializados de Geoprocessamento
Descrição Complementar: Fornecimento de serviços geográficos da plataforma Google Maps Platform, com suporte
técnico, pelo período de 36 meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 155.926,6600 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 500,00

Aceito para: GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO REMOTO LTDA, pelo melhor lance de R$ 155.119,9700 e com valor
negociado a R$ 152.838,7900 .

Histórico
Item: 1 - Serviços Especializados de Geoprocessamento

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
00.033.757/0001-81 GEOAMBIENTE

SENSORIAMENTO
REMOTO LTDA

Não Não 1 R$ 159.682,3200 R$ 159.682,3200 01/07/2020
15:57:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: disponibilização de serviços, API´s (Application Programming Interface)
e SDK´s (Software Development Kit) de solução GIS (Sistema de Informações Geográficas) do fabricante Google,
plataforma nomeada de Google Maps Platform GMP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 159.682,3200 00.033.757/0001-81 03/07/2020 10:01:45:227
R$ 155.119,9700 00.033.757/0001-81 03/07/2020 10:16:57:297

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 03/07/2020
10:10:43 Item Aberto.

Encerrada Disputa
Aberta

03/07/2020
10:22:28 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 03/07/2020
10:22:28 Item encerrado.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

03/07/2020
10:31:59

Convocado para envio de anexo o fornecedor GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO REMOTO LTDA,
CNPJ/CPF: 00.033.757/0001-81.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

03/07/2020
11:04:22

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO
REMOTO LTDA, CNPJ/CPF: 00.033.757/0001-81.

Aceite 06/07/2020
10:16:57

Aceite individual da proposta. Fornecedor: GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO REMOTO LTDA,
CNPJ/CPF: 00.033.757/0001-81, pelo melhor lance de R$ 155.119,9700.
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Negociação de
valor

06/07/2020
10:18:07

Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO REMOTO
LTDA, CNPJ/CPF: 00.033.757/0001-81, pelo melhor lance de R$ 155.119,9700 e com valor
negociado a R$ 152.838,7900. Motivo: valor negociado via chat

Habilitado 06/07/2020
10:18:33

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO REMOTO LTDA -
CNPJ/CPF: 00.033.757/0001-81

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 03/07/2020
10:06:04

Bom dia senhores licitantes! Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao
Pregão Eletrônico nº 5/2020, cujo objeto é o fornecimento de serviços geográficos da

plataforma Google Maps Platform, com suporte técnico, pelo período de 36 meses.
Pregoeiro 03/07/2020

10:07:02
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. 19, do Decreto nº 10.024/2019.
Pregoeiro 03/07/2020

10:07:21
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. 19, do Decreto nº 10.024/2019.
Pregoeiro 03/07/2020

10:07:32
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 03/07/2020
10:08:11

Peço atenção especial para as novas regras do pregão eletrônico estabelecidas pelo Decreto
nº 10.024/2019. No presente certame será adotado para o envio de lances no pregão

eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com prorrogações.

Pregoeiro 03/07/2020
10:08:23

A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois

minutos do período de duração da sessão pública.
Pregoeiro 03/07/2020

10:08:34
A prorrogação automática da etapa de lances será de dois minutos e ocorrerá

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação,
inclusive no caso de lances intermediários.

Pregoeiro 03/07/2020
10:08:49

Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.

Pregoeiro 03/07/2020
10:09:44

Lembramos que, conforme previsto no edital, o intervalo mínimo de diferença de valores
entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação

à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Pregoeiro 03/07/2020

10:10:43
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 03/07/2020
10:13:40

Prezados licitantes, melhorem suas ofertas pois a melhor proposta está acima do valor
estimado.

Pregoeiro 03/07/2020
10:19:24

O tempo está se esgotando, peço que deem o melhor lance.

Pregoeiro 03/07/2020
10:22:28

A etapa aberta do item 1 foi encerrada.

Sistema 03/07/2020
10:22:28

O item 1 está encerrado.

Sistema 03/07/2020
10:22:28

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor
acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar

julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro 03/07/2020

10:23:35
Para GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO REMOTO LTDA - Sr. Licitante, bom dia! Há como

negociarmos o valor ofertado?
00.033.757/0001-

81
03/07/2020
10:26:13

Prezado Pregoeiro, bom dia!

00.033.757/0001-
81

03/07/2020
10:28:21

Apresentamos lance no valor de R$ 152.838,79, sendo nosso melhor valor.

Pregoeiro 03/07/2020
10:30:37

Para GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO REMOTO LTDA - Correto. Agradeço o lance ofertado.

Pregoeiro 03/07/2020
10:31:12

Para GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO REMOTO LTDA - Irei abrir o prazo de até duas horas
para envio pelo sistema dessa proposta atualizada.

Pregoeiro 03/07/2020
10:31:40

Para GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO REMOTO LTDA - Após, iremos analisar toda a
documentação enviada.

Sistema 03/07/2020
10:31:59

Senhor fornecedor GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO REMOTO LTDA, CNPJ/CPF:
00.033.757/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 03/07/2020
10:33:06

Para GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO REMOTO LTDA - Gentileza encaminhar a proposta
até no máximo 12:31, ok?

Sistema 03/07/2020
11:04:22

Senhor Pregoeiro, o fornecedor GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO REMOTO LTDA, CNPJ/CPF:
00.033.757/0001-81, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 03/07/2020
11:14:02

Informo o suspensão do pregão até a próxima segunda-feira, dia 06/07, às 10h, quando
retornaremos com novas informações. Até lá.
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Pregoeiro 06/07/2020
10:00:32

Prezados, bom dia.

Pregoeiro 06/07/2020
10:01:59

Informo que os documentos enviados pela empresa GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO
REMOTO LTDA pela área demandante, que se manifestou no sentido de habilitação da

referida empresa.
Pregoeiro 06/07/2020

10:07:34
*os documentos foram analisados pela área demandante

Pregoeiro 06/07/2020
10:09:52

Dessa forma, a empresa terá a sua proposta aceita e será habilitada, razão pela qual
encerraremos esta sessão, abrindo prazo para intenção de recursos. Obrigado, até mais!

Sistema 06/07/2020
10:18:33

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´.

Pregoeiro 06/07/2020
10:18:55

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 06/07/2020 às 10:49:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 06/07/2020 10:18:33 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado

Fechamento de
Prazo

06/07/2020 10:18:55 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 06/07/2020 às 10:49:00.

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 45, do Decreto 10.024 de 20
de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:52 horas do dia 06 de julho de 2020, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
RICARDO DE FREITAS FRATESCHI JUNIOR 
Pregoeiro Oficial

LEILA OLIVEIRA CARREIRO
Equipe de Apoio

AURELEDI DA PAIXAO PAULINO
Equipe de Apoio

Voltar   
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