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CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00005/2017

Às 10:00 horas do dia 06 de junho de 2017, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 151/2016 de 30/06/2016, 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 109/2017, para
realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00005/2017. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa
especializada em fornecimento de mailing jornalístico com dados de contato de jornalistas e de veículos de todos os estados
do Brasil integrada a ferramenta de distribuição de press releases e boletins informativos aos contatos obtidos via mailing
jornalístico  e  aos  contatos  do  CAU/BR,  conforme  especificações  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: Propaganda e Publicidade
Descrição Complementar: Contratação de empresa especializada em fornecimento de mailing jornalístico com dados de
contato de jornalistas e de veículos de todos os estados do Brasil integrada a ferramenta de distribuição de press releases e
boletins  informativos aos contatos obtidos via  mailing jornalístico  e aos  contatos do CAU/BR,  conforme especificações
contidas no Termo de Referência (Anexo I do edital).
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade
Valor estimado: R$ 6.292,6600 Situação: Cancelado na aceitação

Histórico

Item: 1 - Propaganda e Publicidade

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

21.673.825/0001-47 EDM2
INTELIGENCIA
DE
MARKETING
LTDA - ME

Sim Sim 1 R$ 14.400,0000 R$ 14.400,0000 05/06/2017
11:11:23

Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado:  Contratação  de  empresa  especializada  em  fornecimento  de  mailing
jornalístico com dados de contato de jornalistas e de veículos de todos os estados do Brasil integrada a ferramenta de
distribuição  de press releases e boletins informativos aos contatos obtidos via mailing jornalístico  e aos contatos do
CAU/BR, conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I do edital).

66.052.242/0001-37 MAXETRON
SERVICOS DE
TECNOLOGIA
E
INFORMACOES
LTDA.

Não Não 1 R$ 9.840.000,0000 R$ 9.840.000,0000 05/06/2017
16:19:52

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cessão  de uso  de informações pela internet e fornecimento  dos dados
cadastrais das principais empresas que atuam na imprensa nacional, bem como dos profissionais que a elas prestam seus
serviços de jornalismo.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 9.840.000,0000 66.052.242/0001-37 06/06/2017 10:00:17:473

R$ 14.400,0000 21.673.825/0001-47 06/06/2017 10:00:17:473

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto 06/06/2017
10:03:54 Item aberto.
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Iminência de
Encerramento

06/06/2017
10:29:38 Batida iminente. Data/hora iminência: 06/06/2017 10:39:38.

Encerrado 06/06/2017
10:51:39 Item encerrado

Recusa 06/06/2017
10:59:32

Recusa da proposta. Fornecedor: EDM2 INTELIGENCIA DE MARKETING LTDA - ME, CNPJ/CPF:
21.673.825/0001-47, pelo melhor lance de R$ 14.400,0000. Motivo: A proposta será recusada
por estar com valor acima do estimado para o pregão, ou seja, o valor máximo autorizado para a
contratação.

Recusa 06/06/2017
11:07:30

Recusa da proposta. Fornecedor: MAXETRON SERVICOS DE TECNOLOGIA E INFORMACOES
LTDA., CNPJ/CPF: 66.052.242/0001-37, pelo melhor lance de R$ 9.840.000,0000. Motivo: A
proposta será recusada por estar com valor acima do estimado para o pregão, ou seja, o valor
máximo autorizado para a contratação.

Cancelado na
aceitação

06/06/2017
11:09:22

Item cancelado na aceitação. Motivo: O item será cancelado tendo em vista que nenhuma
proposta estava dentro do valor estimado, máximo autorizado para a contratação.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

Data Mensagem

Pregoeiro 06/06/2017
10:00:49

Bom dia senhores licitantes! Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao
Pregão Eletrônico nº 05/2017, cujo objeto é a contratação de mailing jornalístico.

Pregoeiro 06/06/2017
10:01:06

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 06/06/2017
10:01:17

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 06/06/2017
10:01:33

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 06/06/2017
10:04:09

Abrimos o item para lances.

Pregoeiro 06/06/2017
10:05:29

Informamos que o valor estimado para essa licitação é de R$ 6.292,66, ou seja, será o
valor máximo de contratação. Dessa forma, solicitamos que melhores suas ofertas.

Pregoeiro 06/06/2017
10:13:54

Prezados, melhores suas ofertas para alcançar o valor estimado.

Sistema 06/06/2017
10:29:38

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 10:39 de 06/06/2017, após isso entrará(ão)
no encerramento aleatório.

Pregoeiro 06/06/2017
10:30:45

Prezados, abri o tempo de iminência para o item. Todavia, informo que não temos
autorização para contratar acima do valor estimado. Por esta razão, pedimos que

melhorem suas ofertas.

Pregoeiro 06/06/2017
10:41:18

Entramos no encerramento aleatório, melhorem as suas ofertas.

Pregoeiro 06/06/2017
10:50:17

Prezados, ressalto novamente que se não chegarmos ao valor estimado, não poderemos
contratar. Melhorem as ofertas.

Sistema 06/06/2017
10:52:13

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 06/06/2017
10:54:33

Para EDM2 INTELIGENCIA DE MARKETING LTDA - ME - Prezado licitante, bom dia! Há
como negociarmos o valor ofertado?

21.673.825/0001-47 06/06/2017
10:56:07

Bom Dia Sr. Pregoeiro, infelizmente esse é o nosso valor mínimo e não temos como
reduzir

Pregoeiro 06/06/2017
10:58:13

Para EDM2 INTELIGENCIA DE MARKETING LTDA - ME - Entendo, mas infelizmente
também não podemos contratar acima do valor autorizado. Agradeço sua participação e
informo que a sua proposta será desclassificada por estar acima do valor estimado. Bom

dia.

Pregoeiro 06/06/2017
10:59:59

Para MAXETRON SERVICOS DE TECNOLOGIA E INFORMACOES LTDA. - Prezado licitante,
bom dia! Há como negociarmos o valor ofertado?

66.052.242/0001-37 06/06/2017
11:03:35

Sr. Pregoeiro, bom dia. Não conseguimos reduzir o valor proposto.

Pregoeiro 06/06/2017
11:06:39

Para MAXETRON SERVICOS DE TECNOLOGIA E INFORMACOES LTDA. - Entendo, mas
infelizmente também não podemos contratar acima do valor autorizado. Agradeço sua
participação e informo que a sua proposta será desclassificada por estar acima do valor

estimado. Bom dia.

Sistema 06/06/2017
11:09:22

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´.
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Pregoeiro 06/06/2017
11:09:42

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 06/06/2017 às
11:30:00.

Eventos do Pregão

Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 06/06/2017 11:09:22 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo
06/06/2017 11:09:42 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 06/06/2017 às 11:30:00.

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 11:31 horas do dia 06 de junho de 2017, cuja ata foi lavrada e assinada
pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

RICARDO DE FREITAS FRATESCHI JUNIOR
Pregoeiro Oficial

MARCOS PEREIRA CAMILO
Equipe de Apoio

NAYANE KATIUSCIA DE OLIVEIRA
Equipe de Apoio

Voltar
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