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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará
Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará
Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará

Registro de Preços Eletrônico nº 9/2020-018 (2ª CHAMADA)

Às 10:00 do dia 12/11/2020, reuniu-se o Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em atendimento às
disposi&ccedil;ões contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é Registro de preços para contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de sanitização e controle microbiológico de ambientes e espaços públicos, utilizando produto sanitizante, registrado no Ministério da Saúde, para atender ás

necessidades da Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará e Fundos Municipais em decorrência da pandemia da covid-19.
Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposi&ccedil;ões contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.
Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais tramites do processo, até sua fase de homologa&ccedil;ão.

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão

2020/11/06 16:41 2020/11/06 18:00 2020/11/11 12:00 2020/11/12 09:59 2020/11/12 10:00

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Situação

0001 "SANITIZAÇÃO:
CONTROLE ATRAVÉS DE PULVERIZAÇÃO E NEBULIZAÇÃO
DE SOLUÇÃO AQUOSA COM AMÔNIA QUATERNÁRIA
ATRAVÉS DAS TÉCNICAS DE ATOMIZAÇÃO (ÁREA EXTERNA)
E NEBULIZAÇÃO E PULVERIZAÇÃO (ÁREAS INTERNAS) EM
TODAS AS ÁREAS CONSIDERADAS NECESSÁRIAS E
POSSÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO DAS DUAS TÉCNICAS. EM
MÉDIA PARA ÁREAS GRANDES E NECESSÁRIO 04
FUNCIONÁRIOS PARA EXECUÇÃO EM TODAS AS ÁREAS DE
CIRCULAÇÃO DE PESSOAS.
UTILIZAÇÃO DE EPI’S COMPLETOS (MACACÃO
FITOSSANITÁRIO, MÁSCARA FACIAL/ MÁSCARA 3M, BOTA,
VISEIRA E LUVAS)
"

3,10 188000 M² Homologado

Documentos Anexados ao Processo
Data Código

06/11/2020 EDITAL 18-2020 2 CHAMADA.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

12/11/2020 - 11:16 Negociação aberta para o processo
9/2020-018 (2ª CHAMADA)

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 9/2020-018 (2ª
CHAMADA).

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/11/2020 - 11:17 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 12/11/2020 às 13:17.

12/11/2020 - 11:18 Mensagem para negociação no
processo 9/2020-018 (2ª CHAMADA)

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 9/2020-018 (2ª CHAMADA).

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/11/2020 - 15:19 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2020-018 (2ª CHAMADA)

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 9/2020-018 (2ª
CHAMADA).

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/11/2020 - 09:10 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2020-018 (2ª CHAMADA)

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 9/2020-018 (2ª
CHAMADA).

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/11/2020 - 09:15 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2020-018 (2ª CHAMADA)

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 9/2020-018 (2ª
CHAMADA).

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/11/2020 - 14:19 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2020-018 (2ª CHAMADA)

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 9/2020-018 (2ª
CHAMADA).

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/12/2020 - 11:18 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o
fornecedor INVICTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi definida pelo pregoeiro para
04/12/2020 às 12:18, encerrando às 12:23:00.
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04/12/2020 - 12:34 Documentos solicitados para o
processo 9/2020-018 (2ª CHAMADA)

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2020-018 (2ª CHAMADA).

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/12/2020 - 12:58 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2020-018 (2ª CHAMADA)

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 9/2020-018 (2ª
CHAMADA).

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/12/2020 - 13:02 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2020-018 (2ª CHAMADA)

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 9/2020-018 (2ª
CHAMADA).

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/12/2020 - 13:49 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2020-018 (2ª CHAMADA)

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 9/2020-018 (2ª
CHAMADA).

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor Lance Valor Total

0001 "SANITIZAÇÃO:
Controle através de
Pulverização e
Nebulização de solução
aquosa com Amônia
Quaternária através das
Técnicas de Atomização
(área externa) e
Nebulização e
Pulverização (áreas
internas) em todas as
áreas consideradas
necessárias e possíveis
para utilização das duas
técnicas. Em média para
áreas grandes e
necessário 04
funcionários para
execução em todas as
áreas de circulação de
pessoas.
Utilização de EPI’s
completos (Macacão
Fitossanitário, Máscara
Facial/ Máscara 3M, Bota,
Viseira e Luvas)
"

INVICTA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

serviço de sanitização serviço de sanitização 0,97 182.360,00

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

Declaração de Veracidade Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do
art. 26 do decreto 10.024/2019.

Declaração de Não-Emprego de Menores Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Inexistência de Impeditivos Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de Conhecimento do Edital Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e
que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - "SANITIZAÇÃO:
Controle através de Pulverização e Nebulização de solução aquosa com Amônia Quaternária através
das Técnicas de Atomização (área externa) e Nebulização e Pulverização (áreas internas) em todas as
áreas consideradas necessárias e possíveis para utilização das duas técnicas. Em média para áreas
grandes e necessário 04 funcionários para execução em todas as áreas de circulação de pessoas.
Utilização de EPI’s completos (Macacão Fitossanitário, Máscara Facial/ Máscara 3M, Bota, Viseira e
Luvas)
"
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Valor Unitário Valor Total LC 123/2006

INVICTA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

27.328.908/0001-85 12/11/2020 -
06:33:58

serviço de
sanitização

serviço de
sanitização

10,00 1.880.000,00 Sim

A. DA S. SANTOS EIRELI 26.628.226/0001-25 10/11/2020 -
13:10:38

SERVIÇO SERVIÇO 2,80 526.400,00 Sim

LEITE E LIMA LTDA-ME* 19.827.650/0001-33 10/11/2020 -
19:45:53

INSET MASTER INSET MASTER 6,50 1.222.000,00 Sim
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NOPRAGAS CONTROLE
AMBIENTAL LTDA

05.972.711/0001-41 11/11/2020 -
15:08:26

COMBACTER800 DOMINUS
QUIMICA LTDA

3,10 582.800,00 Sim

RECICLE SERVIÇOS DE
LIMPEZA EIRELI EPP

08.272.547/0001-58 12/11/2020 -
08:28:01

SANITIZAÇÃO SANITIZAÇÃO 3,10 582.800,00 Não

Lances Enviados
0001 - "SANITIZAÇÃO:
Controle através de Pulverização e Nebulização de solução aquosa com Amônia Quaternária através
das Técnicas de Atomização (área externa) e Nebulização e Pulverização (áreas internas) em todas as
áreas consideradas necessárias e possíveis para utilização das duas técnicas. Em média para áreas
grandes e necessário 04 funcionários para execução em todas as áreas de circulação de pessoas.
Utilização de EPI’s completos (Macacão Fitossanitário, Máscara Facial/ Máscara 3M, Bota, Viseira e
Luvas)
"
Data Valor CNPJ Situação

12/11/2020 - 06:33:58 10,00 (proposta) 27.328.908/0001-85 Válido

11/11/2020 - 15:08:26 3,10 (proposta) 05.972.711/0001-41 Válido

12/11/2020 - 08:28:01 3,10 (proposta) 08.272.547/0001-58 Válido

10/11/2020 - 13:10:38 2,80 (proposta) 26.628.226/0001-25 Cancelado - Não atendeu ao item 12.3.2.1 a), do edital. 04/12/2020
11:14:50

10/11/2020 - 19:45:53 6,50 (proposta) 19.827.650/0001-33 Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 As propostas terão validade de,
no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data de abertura da
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

12/11/2020 - 10:09:48 2,40 27.328.908/0001-85 Válido

12/11/2020 - 10:10:33 2,30 26.628.226/0001-25 Cancelado - Não atendeu ao item 12.3.2.1 a), do edital. 04/12/2020
11:14:50

12/11/2020 - 10:10:44 2,10 27.328.908/0001-85 Válido

12/11/2020 - 10:12:04 2,05 26.628.226/0001-25 Cancelado - Não atendeu ao item 12.3.2.1 a), do edital. 04/12/2020
11:14:50

12/11/2020 - 10:16:16 2,00 27.328.908/0001-85 Válido

12/11/2020 - 10:16:37 1,99 26.628.226/0001-25 Cancelado - Não atendeu ao item 12.3.2.1 a), do edital. 04/12/2020
11:14:50

12/11/2020 - 10:17:22 1,98 08.272.547/0001-58 Válido

12/11/2020 - 10:18:35 1,97 26.628.226/0001-25 Cancelado - Não atendeu ao item 12.3.2.1 a), do edital. 04/12/2020
11:14:50

12/11/2020 - 10:20:13 1,96 27.328.908/0001-85 Válido

12/11/2020 - 10:21:04 1,90 26.628.226/0001-25 Cancelado - Não atendeu ao item 12.3.2.1 a), do edital. 04/12/2020
11:14:50

12/11/2020 - 10:22:22 1,87 05.972.711/0001-41 Válido

12/11/2020 - 10:22:35 1,80 27.328.908/0001-85 Válido

12/11/2020 - 10:22:42 1,75 26.628.226/0001-25 Cancelado - Não atendeu ao item 12.3.2.1 a), do edital. 04/12/2020
11:14:50

12/11/2020 - 10:22:47 1,55 08.272.547/0001-58 Válido

12/11/2020 - 10:22:50 1,70 27.328.908/0001-85 Válido

12/11/2020 - 10:23:00 1,50 27.328.908/0001-85 Válido

12/11/2020 - 10:23:21 1,40 27.328.908/0001-85 Válido

12/11/2020 - 10:23:24 1,49 05.972.711/0001-41 Válido

12/11/2020 - 10:23:26 1,30 26.628.226/0001-25 Cancelado - Não atendeu ao item 12.3.2.1 a), do edital. 04/12/2020
11:14:50

12/11/2020 - 10:23:34 1,20 27.328.908/0001-85 Válido

12/11/2020 - 10:23:59 1,10 26.628.226/0001-25 Cancelado - Não atendeu ao item 12.3.2.1 a), do edital. 04/12/2020
11:14:50

12/11/2020 - 10:24:45 1,09 08.272.547/0001-58 Válido

12/11/2020 - 10:25:01 1,08 27.328.908/0001-85 Válido

12/11/2020 - 10:25:15 1,05 26.628.226/0001-25 Cancelado - Não atendeu ao item 12.3.2.1 a), do edital. 04/12/2020
11:14:50

12/11/2020 - 10:26:06 1,04 27.328.908/0001-85 Válido

12/11/2020 - 10:26:26 1,03 26.628.226/0001-25 Cancelado - Não atendeu ao item 12.3.2.1 a), do edital. 04/12/2020
11:14:50

12/11/2020 - 10:27:19 0,80 (lance oculto) 26.628.226/0001-25 Cancelado - Não atendeu ao item 12.3.2.1 a), do edital. 04/12/2020
11:14:50

12/11/2020 - 10:27:11 0,98 (lance oculto) 08.272.547/0001-58 Válido

12/11/2020 - 10:27:28 1,00 (lance oculto) 27.328.908/0001-85 Válido

04/12/2020 - 12:18:31 0,97 27.328.908/0001-85 Válido
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Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0001 12/11/2020 - 11:40:33 26.628.226/0001-25

0001 04/12/2020 - 12:48:38 27.328.908/0001-85

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

04/12/2020 - 11:14:50 A. DA S. SANTOS EIRELI 26.628.226/0001-25 Abrangendo todo o processo

Não atendeu ao item 12.3.2.1 a), do edital.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarazão

04/12/2020 - 15:31 - - - -

0001 - "SANITIZAÇÃO:
Controle através de Pulverização e Nebulização de solução aquosa com Amônia
Quaternária através das Técnicas de Atomização (área externa) e Nebulização e
Pulverização (áreas internas) em todas as áreas consideradas necessárias e
possíveis para utilização das duas técnicas. Em média para áreas grandes e
necessário 04 funcionários para execução em todas as áreas de circulação de
pessoas.
Utilização de EPI’s completos (Macacão Fitossanitário, Máscara Facial/ Máscara 3M,
Bota, Viseira e Luvas)
" Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

05.972.711/0001-41 12/11/2020 - 15:19:04 Apresentamos intenção de recurso face ao licitante
inicialmente vencedor não cumprir de forma integral
com os itens do edital, 12.4.1 e 12.4.2. As razões
detalhadas serão especificadas na fase de recursos.

Indeferido

05.972.711/0001-41 19/11/2020 - 09:10:13 Sr. Pregoeiro. Favor atentar para a legislação quanto ao
início das sessões do pregão eletrônico, inclusive
previstas no edital:
10.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da
sessão pública para a realização de diligências, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública
somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
10.7 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a
sessão, informando no “chat” a nova data e horário para
a sua continuidade.
Estamos desde o dia 17/11/2020 sem notícias do
andamento da sessão.

Indeferido

05.972.711/0001-41 19/11/2020 - 09:15:42 Sr. Pregoeiro, observe a recomendação do TCU para
que seja informado aos licitantes, via chat, aos licitantes
sobre a suspensão temporária dos trabalhos como
medida de eficiência e de proteção ao princípio da
publicidade. Acórdão nº 3.486/2014 do Plenário que:
[...] o lançamento, no sistema (via chat), da suspensão
temporária dos trabalhos em função dos mais variados
motivos – horário de almoço, término de expediente,
interrupção programada no fornecimento de energia etc.
– é a medida que mais se coaduna com o fundamental
princípio da publicidade e da transparência que deve
nortear os trabalhos dos torneios licitatórios da
Administração. Acórdão, de nº 1.689/2009: [...] observe,
quando da condução da fase pública do pregão
eletrônico, os princípios estabelecidos no art. 5º do
Decreto n.º 5.450, de 2005, em especial os da
publicidade e da razoabilidade, de modo que o
pregoeiro, a partir da sessão inicial de lances até o
resultado final do certame, deverá sempre comunicar
aos licitantes o horário de abertura e fechamento da
sessão pública.

Indeferido
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27.328.908/0001-85 19/11/2020 - 14:19:35 a empresa A. DA S. SANTOS EIRELI apresentou
atestado de capacidade técnica com redação e
estrutura do documento identicas, o que gera suspeita
de inveracidade e conluio com vista ao obter vantagem
indevida, e assim infringir as regras da legislação de
licitação

Indeferido

05.972.711/0001-41 04/12/2020 - 12:58:43 Apresentamos intenção de recurso face a licitante
INVICTA apresentar documentos em desacordo com o
edital e legislação quanto ao item 12.1.1 - Licença de
Operação emitida por autoridade ambiental que não é a
competente para realização dos serviços no Município
de Concórdia e quanto ao item 12.4.1 - Certidão
Negativa de Falência Federal, que deveria ser emitida
pelo órgão federal no Estado do Pará e não o do Distrito
Federal. Apresentaremos mais detalhes na
apresentação do recurso.

Indeferido

05.972.711/0001-41 04/12/2020 - 13:02:28 Sr. Pregoeiro, solicitamos atenção para o que determina
o Tribunal de Contas da União - TCU acerca do
julgamento das intenções de recurso, de modo que esta
não venha a ser recusada contrariando a legalidade dos
procedimentos licitatórios: "No juízo de admissibilidade
das intenções de recurso deve ser avaliada tão
somente a presença dos pressupostos recursais:
sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e
motivação – TCU Ac. 520/2014-Plenário, item 9.5.1."

Indeferido

26.628.226/0001-25 04/12/2020 - 13:49:51 Sr Pregoeiro, discordamos da eliminação em função do
Atestado de Capacidade Técnica. Apresentamos
Comprovação da Execução do Serviço de Sanitização
com metragem superior aos 40% sinalizados no Edital.
Solicitamos revisão de uma decisão equivocada.

Indeferido

Chat
Data Apelido Frase

06/11/2020 - 16:41 Sistema Conforme Art. 4º-G da MPV 926/2020, nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou
presencial, cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da
emergência de que trata esta Lei, (cont.)

06/11/2020 - 16:41 Sistema os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade. Parágrafo 1º Quando o prazo original
de que trata o caput for número ímpar, este será arredondado para o número inteiro antecedente.

12/11/2020 - 10:04:30 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

12/11/2020 - 10:07:09 Sistema O item 0001 teve uma proposta de valor unitário R$ 6,50 cancelado pelo pregoeiro.

12/11/2020 - 10:07:09 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias,
contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

12/11/2020 - 10:07:21 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

12/11/2020 - 10:07:21 Sistema Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o inciso II do
caput do art. 31, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.

12/11/2020 - 10:07:21 Sistema Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente
dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances
será automaticamente encerrada.

12/11/2020 - 10:07:21 Sistema Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

12/11/2020 - 10:07:21 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

12/11/2020 - 10:07:45 Pregoeiro Bom dia, iremos dar inicio a sessão.

12/11/2020 - 10:07:52 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

12/11/2020 - 10:07:52 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/11/2020 - 10:22:55 Sistema O item 0001 entrou em tempo aleatório.

12/11/2020 - 10:26:35 Sistema Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/11/2020 às 10:31:37.

12/11/2020 - 10:31:39 Sistema A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 12/11/2020 às 10:31:37.

12/11/2020 - 10:31:39 Sistema O item 0001 foi encerrado.

12/11/2020 - 11:16:38 Sistema O item 0001 teve como arrematante A. DA S. SANTOS EIRELI - MEI com valor unitário de R$ 0,80 e marca
SERVIÇO.

12/11/2020 - 11:16:39 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

12/11/2020 - 11:17:17 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 12/11/2020 às 13:17.

12/11/2020 - 11:18:39 F. A. DA S. SANTOS EIRELI Negociação Item 0001: Sr Pregoeiro esse é o nosso menor preço.

12/11/2020 - 11:40:33 Sistema Proposta readequada do item 0001 foram anexadas ao processo.

12/11/2020 - 15:19:04 Sistema O fornecedor NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0001.

12/11/2020 - 17:40:06 Pregoeiro Retornamos a sessão dia 13/11 as 10:00h

13/11/2020 - 10:14:04 Pregoeiro Bom dia, estamos dando inicio a sessão.

13/11/2020 - 17:13:43 Pregoeiro Retornamos a sessão dia 17/11 as 10:00h

17/11/2020 - 10:09:08 Pregoeiro Bom dia, estamos iniciando a sessao.
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19/11/2020 - 09:10:13 Sistema O fornecedor NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0001.

19/11/2020 - 09:15:42 Sistema O fornecedor NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0001.

19/11/2020 - 14:19:35 Sistema O fornecedor INVICTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MEI declarou intenção de recurso para o item
0001.

03/12/2020 - 11:18:18 Pregoeiro Bom dia, retornaremos a sessão dia 04/12 as 10:00h

04/12/2020 - 10:09:46 Pregoeiro Bom dia, estamos iniciando a sessão.

04/12/2020 - 11:14:50 Sistema O fornecedor A. DA S. SANTOS EIRELI foi inabilitado no processo.

04/12/2020 - 11:14:50 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 12.3.2.1 a), do edital.

04/12/2020 - 11:14:50 Sistema O fornecedor A. DA S. SANTOS EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

04/12/2020 - 11:14:50 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 12.3.2.1 a), do edital.

04/12/2020 - 11:14:50 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante RECICLE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI EPP com valor unitário
de R$ 0,98 e marca SANITIZAÇÃO.

04/12/2020 - 11:14:50 Sistema Para o item 0001, o fornecedor INVICTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI tem direito a lance de
desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

04/12/2020 - 11:18:33 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor INVICTA
COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2020 às 12:18, encerrando às
12:23:00.

04/12/2020 - 12:18:31 Sistema O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 0,97.

04/12/2020 - 12:18:31 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante INVICTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI com valor unitárioR$
0,97 e marca serviço de sanitização.

04/12/2020 - 12:34:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:34 do dia 04/12/2020.

04/12/2020 - 12:35:11 Pregoeiro Solicito o envio da proposta adequada.

04/12/2020 - 12:48:38 Sistema Diligências do item 0001 foram anexadas ao processo.

04/12/2020 - 12:58:43 Sistema O fornecedor NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0001.

04/12/2020 - 13:02:28 Sistema O fornecedor NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0001.

04/12/2020 - 13:49:51 Sistema O fornecedor A. DA S. SANTOS EIRELI - MEI declarou intenção de recurso para o item 0001.

04/12/2020 - 15:00:44 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor INVICTA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI.

04/12/2020 - 15:01:03 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2020 às 15:31.

04/12/2020 - 15:39:58 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

04/12/2020 - 15:39:58 Sistema Intenção: Apresentamos intenção de recurso face ao licitante inicialmente vencedor não cumprir de forma
integral com os itens do edital, 12.4.1 e 12.4.2. As razões detalhadas serão especificadas na fase de
recursos.

04/12/2020 - 15:39:58 Sistema Justificativa: O fornecedor em questão foi inabilitado, desta forma decido pelo indeferimento da intenção,
tendo em vista que não há razão.

04/12/2020 - 16:36:17 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

04/12/2020 - 16:36:17 Sistema Intenção: Sr. Pregoeiro. Favor atentar para a legislação quanto ao início das sessões do pregão eletrônico,
inclusive previstas no edital: 10.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a
ocorrência será registrada em ata. 10.7 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão,
informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade. Estamos desde o dia 17/11/2020 sem
notícias do andamento da sessão.

04/12/2020 - 16:36:17 Sistema Justificativa: Indefiro tendo em vista que a sessão foi aberta somente 24h após a informação da nova data de
abertura de acordo com item 9.18 do edital.

04/12/2020 - 16:36:34 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

04/12/2020 - 16:36:34 Sistema Intenção: Sr. Pregoeiro, observe a recomendação do TCU para que seja informado aos licitantes, via chat,
aos licitantes sobre a suspensão temporária dos trabalhos como medida de eficiência e de proteção ao
princípio da publicidade. Acórdão nº 3.486/2014 do Plenário que: [...] o lançamento, no sistema (via chat), da
suspensão temporária dos trabalhos em função dos mais variados motivos – horário de almoço, término de
expediente, interrupção programada no fornecimento de energia etc. – é a medida que mais se coaduna com
o fundamental princípio da publicidade e da transparência que deve nortear os trabalhos dos torneios
licitatórios da Administração. Acórdão, de nº 1.689/2009: [...] observe, quando da condução da fase pública
do pregão eletrônico, os princípios estabelecidos no art. 5º do Decreto n.º 5.450, de 2005, em especial os da
publicidade e da razoabilidade, de modo que o pregoeiro, a partir da sessão inicial de lances até o resultado
final do certame,... (CONTINUA)

04/12/2020 - 16:36:34 Sistema (CONT. 1) deverá sempre comunicar aos licitantes o horário de abertura e fechamento da sessão pública.

04/12/2020 - 16:36:34 Sistema Justificativa: Indefiro tendo em vista que a sessão foi aberta somente 24h após a informação da nova data de
abertura de acordo com item 9.18 do edital.

04/12/2020 - 16:37:06 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

04/12/2020 - 16:37:06 Sistema Intenção: a empresa A. DA S. SANTOS EIRELI apresentou atestado de capacidade técnica com redação e
estrutura do documento identicas, o que gera suspeita de inveracidade e conluio com vista ao obter
vantagem indevida, e assim infringir as regras da legislação de licitação

04/12/2020 - 16:37:06 Sistema Justificativa: A licitante em questão foi inabilitada.

04/12/2020 - 16:57:45 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

04/12/2020 - 16:57:45 Sistema Intenção: Sr Pregoeiro, discordamos da eliminação em função do Atestado de Capacidade Técnica.
Apresentamos Comprovação da Execução do Serviço de Sanitização com metragem superior aos 40%
sinalizados no Edital. Solicitamos revisão de uma decisão equivocada.

04/12/2020 - 16:57:45 Sistema Justificativa: Informo novamente que nenhum dos atestados apresentados tem o minimo de 40% exigido no
edital.
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04/12/2020 - 16:59:19 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

04/12/2020 - 16:59:19 Sistema Intenção: Sr. Pregoeiro, solicitamos atenção para o que determina o Tribunal de Contas da União - TCU
acerca do julgamento das intenções de recurso, de modo que esta não venha a ser recusada contrariando a
legalidade dos procedimentos licitatórios: "No juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve ser
avaliada tão somente a presença dos pressupostos recursais: sucumbência, tempestividade, legitimidade,
interesse e motivação – TCU Ac. 520/2014-Plenário, item 9.5.1."

04/12/2020 - 16:59:19 Sistema Justificativa: As intenções de recurso estão sendo analisadas conforme Acordão do TCU

04/12/2020 - 17:02:22 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

04/12/2020 - 17:02:22 Sistema Intenção: Apresentamos intenção de recurso face a licitante INVICTA apresentar documentos em desacordo
com o edital e legislação quanto ao item 12.1.1 - Licença de Operação emitida por autoridade ambiental que
não é a competente para realização dos serviços no Município de Concórdia e quanto ao item 12.4.1 -
Certidão Negativa de Falência Federal, que deveria ser emitida pelo órgão federal no Estado do Pará e não o
do Distrito Federal. Apresentaremos mais detalhes na apresentação do recurso.

04/12/2020 - 17:02:22 Sistema Justificativa: A referida certidão atende as exigências do edital, que a licença ambiental foi emitida por órgão
competente e a certidão de falência emitida Poder judiciário da união- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS.

04/12/2020 - 17:02:31 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

08/12/2020 - 18:22:40 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por WELYTON RODRIGUES CUNHA.

08/12/2020 - 18:23:10 Sistema A data de assinatura da ata de registro de preços foi informada para dia 11/12/2020.

Após encerramento da fase de lances, os licitantes melhores classificados foram declarados para cada item, foi divulgado o resultado da licita&ccedil;ão conforme indicado no
quadro Vencedores e foi concedido o prazo de inten&ccedil;ão de recurso.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro(a), ordenador(a) e equipe de apoio.

Esta ata foi gerada em 21/12/2020 às 11:59.

WELYTON RODRIGUES CUNHA

Pregoeiro(a)

ELIAS GUIMARAES SANTIAGO

Autoridade Competente

CLEITON PAIVA DOS SANTOS

Apoio


		2020-12-21T12:16:57-0300
	WELYTON RODRIGUES CUNHA:98873296220


		2020-12-21T12:17:09-0300
	ELIAS GUIMARAES SANTIAGO:29516064272




