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Pregão Eletrônico

927530.32022 .5846 .4378 .731392

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAíBA - RS
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00003/2022

 
Às 09:30 horas do dia 06 de abril de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 141/2021 de 21/06/2021, 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 05, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00003/2022. Modo de disputa: Aberto.
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de manutenção de equipamentos de
informática com fornecimento de mão de obra exclusiva para o Poder Legislativo Municipal de Guaíba que
compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de todos os insumos de mão de obra (uniformes) necessários
à execução dos serviços.. 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 de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos
Descrição Complementar: Técnico de Informática- Serviços continuados de manutenção de equipamentos de
informática com fornecimento de mão de obra exclusiva e os insumos de mão de obra (uniformes) necessários à
execução dos serviços. CBO 3132-20. Segunda-feira a sexta-feira. 44 horas semanais. 1 Posto Diurno x 44h. 08:00
às 18:00 horas. (Intervalo de 1 hora e 12 min.).Quantidade: 12 meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 45.712,1800 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,10

Histórico
Item: 1 - Serviços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
20.763.474/0001-00 DOUGLAS

HENRIQUE
DUARTE

Sim Sim 1 R$ 45.712,1800 R$ 45.712,1800 05/04/2022
23:35:12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Técnico de Informática- Serviços continuados de manutenção
de equipamentos de informática com fornecimento de mão de obra exclusiva e os insumos de mão de obra
(uniformes) necessários à execução dos serviços. CBO 3132-20. Segunda-feira a sexta-feira. 44 horas
semanais. 1 Posto Diurno x 44h. 08:00 às 18:00 horas. (Intervalo de 1 hora e 12 min.).Quantidade: 12
meses. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 45.712,1800 20.763.474/0001-00 06/04/2022 09:30:00:353

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

06/04/2022
09:31:56 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 06/04/2022
09:40:00 Item aberto para lances.

Encerramento
sem
prorrogação

06/04/2022
09:50:01 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento 06/04/2022
09:51:49 Item encerrado para lances.
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Encerramento
etapa aberta

06/04/2022
09:51:49

Item com etapa aberta encerrada.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

06/04/2022
10:08:27

Convocado para envio de anexo o fornecedor DOUGLAS HENRIQUE DUARTE, CNPJ/CPF:
20.763.474/0001-00.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

06/04/2022
10:08:58

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DOUGLAS HENRIQUE DUARTE,
CNPJ/CPF: 20.763.474/0001-00.

Aceite de
proposta

06/04/2022
10:59:11

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DOUGLAS HENRIQUE DUARTE, CNPJ/CPF:
20.763.474/0001-00, pelo melhor lance de R$ 45.712,1800.

Cancelado no
julgamento

06/04/2022
15:42:32

Item cancelado no julgamento. Motivo: Após análise da documentação disponibilizada no
SICAF foi considerada INABILITADA a licitante DOUGLAS HENRIQUE DUARTE (CNPJ
20.763.474/0001-00) por não atender o requisito de qualificação técnica exigido no item
62.3.2 do edital.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 06/04/2022
09:30:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início
dos lances. Até 1 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de

abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-
se conectados.

Pregoeiro 06/04/2022
09:33:42

Bom dia e bom trabalho a todos. Declaro aberta a sessão pública referente ao
Pregão Eletrônico nº 003/2022.

Pregoeiro 06/04/2022
09:33:57

Aproveitando o início dos trabalhos, farei alguns lembretes que julgo importantes:

Pregoeiro 06/04/2022
09:34:17

O critério utilizado para julgamento deste presente certame será o de MENOR PREÇO
POR ITEM e no julgamento da proposta os valores de cada item NÃO PODERÃO estar

acima do valor estimado para aceitação.
Pregoeiro 06/04/2022

09:34:34
Eventual paralisação dos trabalhos será comunicada via chat.

Pregoeiro 06/04/2022
09:34:48

Portanto, é de extrema importância acompanhar o chat até o encerramento do
pregão, pois é de inteira responsabilidade de cada licitante a operação do pregão.

Pregoeiro 06/04/2022
09:35:01

Todos os itens são para participação exclusiva de ME/EPP, conforme edital.

Pregoeiro 06/04/2022
09:35:19

Lembrando que em caso de divergência entre a descrição do item constante no
ComprasNet e no termo de referência, prevalecerá a do termo de referência.

Pregoeiro 06/04/2022
09:35:42

Reforça-se que os anexos já cadastrados pelos licitantes não estão disponíveis para o
Pregoeiro até o fim da etapa de lances, não sendo possível ver a proposta inicial

anexada e nem a documentação de habilitação.
Pregoeiro 06/04/2022

09:36:15
Dessa forma, iniciaremos os trabalhos com a verificação das propostas para, em

seguida, realizar a abertura para lances. Fiquem atentos.
Sistema 06/04/2022

09:40:00
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será

iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema 06/04/2022

09:40:00
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 06/04/2022
09:40:43

Senhores, o item está aberto para lances. Formulem seus melhores lances com
responsabilidade.

Pregoeiro 06/04/2022
09:40:59

O item 01 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 06/04/2022
09:47:57

Reiteramos a solicitação do envio de lances.

Sistema 06/04/2022
09:50:01

O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 06/04/2022
09:51:49

O item 1 está encerrado.

Sistema 06/04/2022
09:51:57

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 06/04/2022
09:57:00

Prezado, iremos iniciar o julgamento e negociação do item, permanecer atento ao
chat.

Pregoeiro 06/04/2022
09:57:54

Para DOUGLAS HENRIQUE DUARTE - Prezado Fornecedor, favor verificar a
possibilidade de reduzir sua proposta para o item. Aguardaremos 5 min (cinco

minutos) para resposta.
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20.763.474/0001-
00

06/04/2022
10:00:57

Bom dia Sr Pregoeiro, diante do cenário atual, estamos com a margem mínima de
lucro, infelizmente é nosso melhor preço.

Pregoeiro 06/04/2022
10:02:47

Para DOUGLAS HENRIQUE DUARTE - Certo.

Pregoeiro 06/04/2022
10:04:38

Para DOUGLAS HENRIQUE DUARTE - Nesse caso será considerada a proposta final
registrada no sistema.

Pregoeiro 06/04/2022
10:05:35

Para DOUGLAS HENRIQUE DUARTE - Conforme item 48 do edital, solicitamos o envio
da planilha de custos adequada ao valor final proposto. Para tanto, utilizar o modelo
disponibilizado no ANEXO III do edital, enviando através da funcionalidade “ENVIAR

ANEXO”.
Pregoeiro 06/04/2022

10:07:23
Para DOUGLAS HENRIQUE DUARTE - O prazo para envio é de 2h (duas horas),

conforme edital. O prazo, portanto, encerrará às 12h 07min.
Sistema 06/04/2022

10:08:27
Senhor fornecedor DOUGLAS HENRIQUE DUARTE, CNPJ/CPF: 20.763.474/0001-00,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema 06/04/2022

10:08:58
Senhor Pregoeiro, o fornecedor DOUGLAS HENRIQUE DUARTE, CNPJ/CPF:

20.763.474/0001-00, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 06/04/2022

10:15:15
A planilha solicitada foi recebida e esta em análise. Favor ficar atento ao chat.

Pregoeiro 06/04/2022
10:57:06

Após análise da planilha de custo da licitante DOUGLAS HENRIQUE DUARTE,
CNPJ/CPF: 20.763.474/0001-00, foi realizado o aceite da proposta no valor total de

R$ 45.712,18.
Pregoeiro 06/04/2022

11:08:58
Dessa forma, estaremos suspendendo a sessão para análise da habilitação do item

classificado.
Pregoeiro 06/04/2022

11:11:59
Fica designada a reabertura para às 15h 30min, momento no qual será divulgado o
resultado da habilitação para o item e, por consequência, a abertura do prazo para

intenção de recurso ou, em caso de inabilitação, de análise da proposta
subsequente.

Pregoeiro 06/04/2022
15:37:33

Boa tarde! Estaremos retomando os trabalhos.

Pregoeiro 06/04/2022
15:38:27

Após análise da documentação disponibilizada no SICAF foi considerada
INABILITADA a licitante DOUGLAS HENRIQUE DUARTE (CNPJ 20.763.474/0001-00)
por não atender o requisito de qualificação técnica exigido no item 62.3.2 do edital.

Pregoeiro 06/04/2022
15:38:57

Assim, considerando a inabilitação, por não atender aos requisitos do edital fica o
item fracassado.

Pregoeiro 06/04/2022
15:41:06

Desse modo, informamos que o prazo para registro de intenção de recurso de no
mínimo 30 minutos, previsto em edital, foi registrado tendo fim às 16h 20min.

Sistema 06/04/2022
15:42:32

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 06/04/2022
16:50:09

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 06/04/2022 às
17:20:00.

Pregoeiro 06/04/2022
16:51:40

Informamos que por problemas técnicos o prazo final para registro de intenção de
recursos: 06/04/2022 às 17:20:00

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 25/03/2022
08:42:26

Abertura da
sessão pública

06/04/2022
09:30:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

06/04/2022
09:40:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

06/04/2022
09:51:57 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 06/04/2022
15:42:32 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

06/04/2022
16:50:09

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 06/04/2022 às
17:20:00.

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 17:21 horas do dia
06 de abril de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
MARA RUBIA SCHLENDAK 
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Pregoeiro Oficial

ANA MARIA MELO BERTON DE SOUZA
Equipe de Apoio

ROSANA FONTELLA SANTIAGO
Equipe de Apoio

Voltar   
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