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 Este pregão possui 1 Ata Complementar

 Ver Ata Posterior   

389455.102018 .4970 .4455 .375157076

Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00010/2018 

Às 10:00 horas do dia 14 de setembro de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 768/2018 de 05/01/2018, 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 46/2018, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregão nº 00010/2018. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação consiste em
contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de consultoria em recursos humanos, financeira e jurídica
para planejamento, criação, estruturação, desenvolvimento e implantação de um novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários para
os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro CRF-RJ adequado às necessidades e à realidade do
Conselho, e nos termos e condições constantes e integrantes deste processo licitatório.. 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: Consultoria e Assessoria - Recursos Humanos
Descrição Complementar: A empresa CONTRATADA será responsável por planejar, criar e estruturar todo o Plano de Cargos,
Carreiras e Salários (PCCS) do CRF-RJ, incluindo os cargos do quadro efetivo, além dos cargos e funções de confiança, de livre
nomeação e exoneração com os respectivos salários e/ou gratificações. Para informações mais detalhadas consultar o Edital no
endereço www.crf-rj.org.br/licitacoes.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 44.871,0000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 25.500,0000 e
com valor negociado a R$ 24.000,0000 .

Histórico
Item: 1 - Consultoria e Assessoria - Recursos Humanos

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
02.328.429/0001-38 ARON

CONSULTORIA E
TREINAMENTO
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 39.500,0000 R$ 39.500,0000 13/09/2018
18:00:12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Planejar, criar e estruturar todo o Plano de Cargos, Carreiras e Salários
(PCCS) do CRF-RJ, incluindo os cargos do quadro efetivo, além dos cargos e funções de confiança, de livre nomeação e
exoneração com os respectivos salários e/ou gratificações; Ao estabelecer o Plano de Carreira, a ARON CONSULTORIA
deverá definir a política e as diretrizes de gestão de pessoas em consonância com a natureza jurídica do CRF-RJ e com
foco em sua área de atuação; Realizar o dimensionamento da força de trabalho por setor e planejar sua manutenção para
os próximos anos, identificando perfis profissionais e respectivos quantitativos; Estruturar e desenvolver todo o Programa
de Avaliação de Desempenho para os cargos e funcionários do CRF-RJ. Esse Programa deve ser parte integrante do Plano
de Cargos, Carreiras e Salários e incluir toda a metodologia aplicada. O PCCS deverá apresentar uma estrutura de cargos
e remuneração compatíveis com a realidade do CRF-RJ e que possibilite a atração, retenção, desenvolvimento e
capacitação de profissionais, bem como valorização e reconhecimento dos empregados. Além disso, deve eliminar
incoerências e distorções que possam causar desequilíbrios salariais e/ou insatisfações e mitigar riscos de passivos
trabalhistas; Revisão e avaliação dos cargos atuais, adequando as diretrizes e descrições, bem como as competências e
remunerações às necessidades, capacidades e estratégias do CRF-RJ; Criar, adequar e estruturar cargos, carreiras,
salários e gratificações para atenderem às necessidades e às capacidades do CRF-RJ; Realizar adequadamente a extinção
dos cargos e atividades passíveis de terceirização; Levantar e definir as responsabilidades e atividades dos cargos do
CRF-RJ. Criar metodologia e desenvolver manuais para avaliação dos cargos e funcionários, dentro do desenvolvimento
do Programa de Avaliação de Desempenho;Estabelecer regras para avaliação individual para ascensão salarial e na
carreira; Estabelecer critérios e procedimentos objetivos para promoção, mérito, mudanças e outras movimentações de
pessoal (com um modelo de Normas e Políticas) obedecendo às normas legais para movimentações dos cargos; Definir
critérios de promoções (por mérito e por antiguidade), com regras objetivas e que estimule o autodesenvolvimento
profissional, com foco nas atividades e responsabilidades, promovendo o equilíbrio entre os critérios de promoção;
Estruturar a avaliação dos cargos e funcionários pelo método de pontos, com avaliação objetiva e critérios impessoais de
aplicabilidade, suas estruturas, definição de cargos chaves, manuais de avaliação de cargos e de desempenho, e outros
serviços necessários; Maximizar a efetividade organizacional por meio do reconhecimento e valorização dos recursos
humanos disponíveis Realizar Pesquisa salarial de práticas de remuneração de mercado, com a elaboração de painel de
cargos e pesquisas salariais considerando a proximidade geográfica, ramo de atividade e porte das instituições, com a
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aplicação das metodologias, relatórios gerenciais e de apoio e demais atividades necessárias, analisando os salários
praticados por no mínimo 5 Criar e propor a política salarial e as tabelas salariais no PCCS a partir de estudos do cenário
interno, externo e do mercado; Estabelecer uma estrutura salarial compatível com as condições da instituição, capaz de
atrair e manter os talentos humanos; Definir critérios para a criação de cargo novo, reavaliação de cargo existente,
atualização das descrições de cargos e realização de pesquisas salariais periódicas para atualização e comparação de
classes salariais;O novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários deve considerar o histórico salarial, remuneratório e de
carreira dos funcionários atuais Realizar simulação de custos da folha de pagamento e das despesas com pessoal no CRF-
RJ a partir das regras, diretrizes, enquadramento e tabelas salariais propostos, a fim de demonstrar a viabilidade
financeira de implantação e execução pelo CRF-RJ da nova proposta de Plano de Cargos no curto, médio e longo prazos;
Elaborar e apresentar estudo contendo um levantamento dos custos decorrentes da implementação do projeto e do
impacto percentual em relação às despesas com pessoal, inclusive enquadramento inicial em comparação com o valor
atual da folha de pagamento; Apresentar análise comparativa das remunerações atuais e propostas pelo PCCS, para cada
cargo ou colaborador Elaborar estudo com a previsão de impacto financeiro no CRF-RJ da implantação do PCCS,
considerando um período de cinco anos Elaboração de política salarial. Habilitar a equipe da área de Recursos Humanos,
por meio de instrumentos, capacitação e da disponibilização da metodologia aplicada, para posterior administração do
plano de cargos e salários Assegurar que o PCCS sirva como base conceitual para as demais ações de Recursos Humanos
tais como Treinamento e Desenvolvimento, Medicina e Segurança do Trabalho Recrutamento e Seleção

15.723.192/0001-31 OR COACH
SOLUCOES
EMPRESARIAIS
LTDA

Sim Sim 1 R$ 43.000,0000 R$ 43.000,0000 31/08/2018
12:03:03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O objeto da presente licitação consiste em contratação de uma empresa
especializada na prestação de serviços de consultoria em recursos humanos, financeira e jurídica para planejamento,
criação, estruturação, desenvolvimento e implantação de um novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários para os
funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ – adequado às necessidades e à
realidade do Conselho, e nos termos e condições constantes e integrantes deste processo licitatório

07.843.902/0001-39 METROPOLE
SOLUCOES
EMPRESARIAIS E
GOVERNAMENTAIS
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 43.000,0000 R$ 43.000,0000 12/09/2018
10:14:17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O objeto da presente licitação consiste em contratação de uma empresa
especializada na prestação de serviços de consultoria em recursos humanos, financeira e jurídica para planejamento,
criação, estruturação, desenvolvimento e implantação de um novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários para os
funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro CRF-RJ adequado às necessidades e à
realidade do Conselho, e nos termos e condições constantes e integrantes deste processo licitatório

19.428.745/0001-84 EFICAZ -
ASSESSORIA EM
ADMINISTRACAO E
DESENVOLVIMENTO

Sim Sim 1 R$ 44.800,0000 R$ 44.800,0000 13/09/2018
11:33:51

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de
consultoria em recursos humanos, financeira e jurídica para planejamento, criação, estruturação, desenvolvimento e
implantação de um novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do
Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ – adequado às necessidades e à realidade do Conselho.

05.823.127/0001-24 S. MEDEIROS &
MORAIS LTDA

Sim Sim 1 R$ 44.871,0000 R$ 44.871,0000 04/09/2018
08:12:49

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de
consultoria em recursos humanos, financeira e jurídica para planejamento, criação, estruturação, desenvolvimento e
implantação de um novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do
Estado do Rio de Janeiro CRF-RJ adequado às necessidades e à realidade do Conselho, e nos termos e condições
constantes e integrantes deste processo licitatório. A empresa CONTRATADA será responsável por planejar, criar e
estruturar todo o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) do CRF-RJ, incluindo os cargos do quadro efetivo, além
dos cargos e funções de confiança, de livre nomeação e exoneração com os respectivos salários e/ou gratificações

11.880.336/0001-02 MACIEL
ASSESSORES S/S
LTDA

Sim Sim 1 R$ 44.871,0000 R$ 44.871,0000 13/09/2018
08:29:38

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de
consultoria em recursos humanos, financeira e jurídica para planejamento, criação, estruturação, desenvolvimento e
implantação de um novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do
Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ – adequado às necessidades e à realidade do Conselho.

10.483.942/0001-21 PERFIX
ASSESSORIA &
CONSULTORIA
LTDA

Sim Sim 1 R$ 44.871,0000 R$ 44.871,0000 13/09/2018
09:04:48

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
consultoria em recursos humanos, financeira e jurídica para planejamento, criação, estruturação, desenvolvimento e
implantação de um novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do
Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ – adequado às necessidades e à realidade do Conselho, e nos termos e condições
constantes e integrantes deste processo licitatório

11.385.969/0001-44 PRIORI SERVICOS
E SOLUCOES ,
CONTABILIDADE
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 44.871,0000 R$ 44.871,0000 13/09/2018
14:14:11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O objeto da presente licitação consiste em contratação de uma empresa
especializada na prestação de serviços de consultoria em recursos humanos, financeira e jurídica para planejamento,
criação, estruturação, desenvolvimento e implantação de um novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários para os
funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro CRF-RJ adequado às necessidades e à
realidade do Conselho, e nos termos e condições constantes e integrantes deste processo licitatório.

17.604.875/0001-03 ADRIANA ROSA DE
SOUZA GUEDES
03429631556

Sim Sim 1 R$ 45.000,0000 R$ 45.000,0000 14/09/2018
09:50:24

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A empresa CONTRATADA será responsável por planejar, criar e estruturar
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todo o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) do CRF-RJ, incluindo os cargos do quadro efetivo, além dos cargos e
funções de confiança, de livre nomeação e exoneração com os respectivos salários e/ou gratificações. De acordo com as
especificações e condições estabelecidas no edital e anexos.

08.202.383/0001-92 ALBERTO ANTONIO
ALVES DE OLIVEIRA
GRANATO

Sim Sim 1 R$ 100.000,0000 R$ 100.000,0000 14/09/2018
07:44:14

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A empresa CONTRATADA será responsável por planejar, criar e estruturar
todo o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) do CRF-RJ, incluindo os cargos do quadro efetivo, além dos cargos e
funções de confiança, de livre nomeação e exoneração com os respectivos salários e/ou gratificações. Para informações
mais detalhadas consultar o Edital no endereço www.crf-rj.org.br/licitacoes.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 100.000,0000 08.202.383/0001-92 14/09/2018 10:00:24:240
R$ 45.000,0000 17.604.875/0001-03 14/09/2018 10:00:24:240
R$ 44.871,0000 11.880.336/0001-02 14/09/2018 10:00:24:240
R$ 44.871,0000 10.483.942/0001-21 14/09/2018 10:00:24:240
R$ 44.871,0000 11.385.969/0001-44 14/09/2018 10:00:24:240
R$ 44.871,0000 05.823.127/0001-24 14/09/2018 10:00:24:240
R$ 44.800,0000 19.428.745/0001-84 14/09/2018 10:00:24:240
R$ 43.000,0000 07.843.902/0001-39 14/09/2018 10:00:24:240
R$ 43.000,0000 15.723.192/0001-31 14/09/2018 10:00:24:240
R$ 39.500,0000 02.328.429/0001-38 14/09/2018 10:00:24:240
R$ 44.000,0000 10.483.942/0001-21 14/09/2018 10:07:39:160
R$ 39.450,0000 02.328.429/0001-38 14/09/2018 10:08:51:760
R$ 39.000,0000 07.843.902/0001-39 14/09/2018 10:10:46:580
R$ 38.600,0000 02.328.429/0001-38 14/09/2018 10:11:52:210
R$ 42.900,0000 11.385.969/0001-44 14/09/2018 10:14:24:860
R$ 38.000,0000 07.843.902/0001-39 14/09/2018 10:15:06:473
R$ 37.900,0000 10.483.942/0001-21 14/09/2018 10:20:07:167
R$ 35.000,0000 07.843.902/0001-39 14/09/2018 10:20:22:697
R$ 42.850,0000 11.880.336/0001-02 14/09/2018 10:21:00:027
R$ 38.595,0000 11.880.336/0001-02 14/09/2018 10:25:22:013
R$ 37.899,4400 11.880.336/0001-02 14/09/2018 10:27:26:227
R$ 38.580,0000 11.385.969/0001-44 14/09/2018 10:27:37:273
R$ 34.950,0000 02.328.429/0001-38 14/09/2018 10:28:44:120
R$ 30.000,0000 07.843.902/0001-39 14/09/2018 10:33:10:593
R$ 29.000,0000 15.723.192/0001-31 14/09/2018 11:23:00:857
R$ 34.940,0000 17.604.875/0001-03 14/09/2018 11:23:23:470
R$ 28.999,9999 10.483.942/0001-21 14/09/2018 11:25:41:150
R$ 28.000,0000 07.843.902/0001-39 14/09/2018 11:26:26:073
R$ 28.900,0000 15.723.192/0001-31 14/09/2018 11:26:35:637
R$ 27.900,0000 15.723.192/0001-31 14/09/2018 11:27:20:203
R$ 27.000,0000 07.843.902/0001-39 14/09/2018 11:27:23:907
R$ 29.000,0000 05.823.127/0001-24 14/09/2018 11:27:57:753
R$ 37.000,0000 11.385.969/0001-44 14/09/2018 11:28:13:830
R$ 26.800,0000 10.483.942/0001-21 14/09/2018 11:28:15:677
R$ 26.000,0000 07.843.902/0001-39 14/09/2018 11:28:20:597
R$ 40.000,0000 19.428.745/0001-84 14/09/2018 11:29:22:697
R$ 35.000,0000 19.428.745/0001-84 14/09/2018 11:30:04:557
R$ 25.990,9000 15.723.192/0001-31 14/09/2018 11:32:58:540
R$ 26.000,0000 10.483.942/0001-21 14/09/2018 11:33:28:773
R$ 25.500,0000 07.843.902/0001-39 14/09/2018 11:33:31:463
R$ 28.990,0000 17.604.875/0001-03 14/09/2018 11:36:26:007

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 14/09/2018
10:06:32 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

14/09/2018
10:27:08 Batida iminente. Data/hora iminência: 14/09/2018 11:27:08.

Encerrado 14/09/2018
11:38:23 Item encerrado

Abertura do 14/09/2018 Convocado para envio de anexo o fornecedor METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E



08/04/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp 4/6

prazo de
Convocação -
Anexo

11:54:32 GOVERNAMENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.843.902/0001-39.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

14/09/2018
12:02:31

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E
GOVERNAMENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.843.902/0001-39.

Aceite 14/09/2018
12:27:45

Aceite individual da proposta. Fornecedor: METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS
EIRELI, CNPJ/CPF: 07.843.902/0001-39, pelo melhor lance de R$ 25.500,0000 e com valor negociado a
R$ 24.000,0000. Motivo: Negociação realizada tendo como base o item 7.9 do Edital.

Habilitado 14/09/2018
15:59:22

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E
GOVERNAMENTAIS EIRELI - CNPJ/CPF: 07.843.902/0001-39

Registro
Intenção de
Recurso

14/09/2018
16:05:38

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MACIEL ASSESSORES S/S LTDA CNPJ/CPF:
11880336000102. Motivo: Registramos intenção de recurso contra a habilitação da Empresa Metrópole,
uma vez que a mesma apresentou atestado de capacidade técnica insuficiente para comprovação de
aptidão para a execução

Registro
Intenção de
Recurso

14/09/2018
16:11:32

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: PERFIX ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA CNPJ/CPF:
10483942000121. Motivo: Sr Pregoeiro Solicito oportunização para interpor recurso, tendo em vista que
a documentação habilitadora apresentada pela empresa provisoriamente declarada vencedora é
insuficiente b

Intenção de
Recurso
Aceita

14/09/2018
16:48:25

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MACIEL ASSESSORES S/S LTDA, CNPJ/CPF: 11880336000102.
Motivo: Com o objetivo de sob nenhuma circunstância ferir os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa,
da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, e os correlatos da celeridade,
finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, competitividade, justo preço e seletividade, acolho a
intenção de recurso apresentada.

Intenção de
Recurso
Aceita

14/09/2018
16:48:40

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: PERFIX ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF:
10483942000121. Motivo: Com o objetivo de sob nenhuma circunstância ferir os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, e os correlatos da
celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, competitividade, justo preço e seletividade,
acolho a intenção de recurso apresentada.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

10.483.942/0001-21 14/09/2018 16:11 14/09/2018 16:48 Aceito
Motivo Intenção:Sr Pregoeiro Solicito oportunização para interpor recurso, tendo em vista que a
documentação habilitadora apresentada pela empresa provisoriamente declarada vencedora é insuficiente
baseando-se nas exigências do termo de referência do instrumento convocatório o qual será abordado e
detalhado adequadamente em recurso próprio a ser apresentado.
Motivo Aceite ou Recusa:Com o objetivo de sob nenhuma circunstância ferir os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, e os correlatos da
celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, competitividade, justo preço e seletividade, acolho a
intenção de recurso apresentada.

CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação
11.880.336/0001-02 14/09/2018 16:05 14/09/2018 16:48 Aceito

Motivo Intenção:Registramos intenção de recurso contra a habilitação da Empresa Metrópole, uma vez que a
mesma apresentou atestado de capacidade técnica insuficiente para comprovação de aptidão para a execução
do serviço, além de apresentar outras irregularidades que serão apontadas de forma mais precisa em sede de
recurso.
Motivo Aceite ou Recusa:Com o objetivo de sob nenhuma circunstância ferir os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, e os correlatos da
celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, competitividade, justo preço e seletividade, acolho a
intenção de recurso apresentada.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 14/09/2018
10:03:37

Senhores(as) licitantes, bom dia.

Pregoeiro 14/09/2018
10:04:51

Damos início a este Pregão 10/2018 para contratação de empresa especializada na prestação
de consultoria para elaboração de PCCS para o CRF-RJ.

Pregoeiro 14/09/2018
10:07:02

Damos agora início a fase de lances.

Pregoeiro 14/09/2018
10:22:19

Lembro a todos que a disputa se dá não somente pelo menor lance, também pelos
subsequentes de maior valor.

Sistema 14/09/2018
10:27:08

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 11:27 de 14/09/2018, após isso entrará(ão) no
encerramento aleatório.

Sistema 14/09/2018
11:38:35

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das
propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha

aceitação/habilitação/admissibilidade"
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Pregoeiro 14/09/2018
11:47:51

Para METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI - Prezado(a)
Licitante, sua empresa sagrou-se com o menor valor na fase de lances, sendo assim

passamos agora para negociação do valor apresentado, como apresentado no item 7.9 do
Edital.

Pregoeiro 14/09/2018
11:48:52

Para METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI - É possível
negociação do valor para R$ 24.735,00 (vinte e quatro mil setecentos e trinta e cinco reais)?

07.843.902/0001-
39

14/09/2018
11:49:32

Bom dia Sr. Pregoeiro.

07.843.902/0001-
39

14/09/2018
11:50:23

Podemos fechar para R$ 24.000,00 se aceitarem.

Pregoeiro 14/09/2018
11:53:56

Para METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI - Aceito.
Abriremos o prazo para envio da documentação para análise.

Sistema 14/09/2018
11:54:32

Senhor fornecedor METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI,
CNPJ/CPF: 07.843.902/0001-39, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 14/09/2018
12:02:31

Senhor Pregoeiro, o fornecedor METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS
EIRELI, CNPJ/CPF: 07.843.902/0001-39, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 14/09/2018
12:17:39

Prezados licitantes. Estamos procedendo a análise dos documentos da empresa Metropole.

Pregoeiro 14/09/2018
12:30:17

Após análise documental a proposta da empresa Metropole foi aceita. Passamos agora para a
fase de habilitação.

Pregoeiro 14/09/2018
12:51:57

Para METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI - ...

07.843.902/0001-
39

14/09/2018
12:53:06

Boa tarde.

Pregoeiro 14/09/2018
12:56:57

Prezados licitantes, o pregão será suspenso neste momento para o horário de almoço,
retornando às 14:30.

Pregoeiro 14/09/2018
14:31:51

Prezado(as) licitantes. Retornamos com a análise da documentação da empresa Metropole.

Pregoeiro 14/09/2018
14:43:25

Para METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI - ...

07.843.902/0001-
39

14/09/2018
14:45:23

Boa tarde. Em acompanhamento.

07.843.902/0001-
39

14/09/2018
15:59:11

Sr Pregoeiro, ainda estamos no aguardo do resultado da analise de nossa documentação.

Sistema 14/09/2018
15:59:22

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´.

Pregoeiro 14/09/2018
15:59:50

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 14/09/2018 às 16:30:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Suspensão
Administrativa 14/09/2018 12:57:56 Previsão de Reabertura: 14/09/2018 14:30:00.  Motivo: Horário de almoço.

Reativado 14/09/2018 14:30:51
Abertura de Prazo 14/09/2018 15:59:22 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo
14/09/2018 15:59:50 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 14/09/2018 às 16:30:00.

Data limite para registro de recurso: 19/09/2018.
Data limite para registro de contra-razão: 24/09/2018.
Data limite para registro de decisão: 05/10/2018.

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 16:57 horas do dia 14 de setembro de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo
Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
DANIEL MELO JACQUES 
Pregoeiro Oficial

EDUARDO ALBERTO RODRIGUES COUTO
Equipe de Apoio

 Ver Ata Posterior   
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