31/08/2021

ComprasNet

Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 8/2021
Objeto: Aquisição de crachás para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro CRF-RJ. Demais informações consultar o Termo de Referência que está publicado no endereço: http://crfrj.org.br/licitacoes.html.
Data/horário abertura da Sessão Pública: 25/08/2021 - 08:00h
Data/horário encerramento da Sessão Pública: 27/08/2021 - 17:59h
Preferência ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim
Observações Gerais: ATENÇÃO: Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas
no sistema de compras governamentais (CATMAT) e as especificações constantes deste Termo de Referência,
prevalecerão às últimas; Todos os produtos deverão ser de MELHOR QUALIDADE (primeira qualidade), sob pena
de recusa do recebimento do material; Os produtos deverão ser novos e sem uso; Para os produtos que possuírem
validade, ela deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses a contar da entrega do material; Será adotado o critério
de julgamento "menor preço", sendo declarada vencedora do certame a proposta que, atendidas as especificações
do edital, ofertar o menor preço para o objeto da licitação, nos termos do art. 45, §1º, I da Lei nº 8.666/1993);
Será adotado o critério de adjudicação "por item", visando à ampliação da competitividade no certame. DA
CONVOCAÇÃO DAPROPOSTA: Considerando que a Portaria nº 306, de 13 de dezembro de 2001, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) é omissa quanto à determinação de um prazo mínimo ou máximo
para o envio da proposta comercial e documentação referente à habilitação do fornecedor, neste caso a
documentação que comprove a regularidade fiscal e trabalhista da empresa, caso as informações contidas no
cadastro da empresa no sistema SICAF estejam desatualizadas; Em analogia ao Art. 38, §2º do Decreto nº
10.024, de 20 de setembro de 2019, que estabelece um prazo, no mínimo, duas horas, contado da solicitação do
pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao
último lance ofertado após a negociação; A convocação para o envio da proposta comercial, e se necessário, de
documentação referente à habilitação do fornecedor serão realizadas através do envio de um e-mail por parte do
CRF-RJ (eduardo.couto@crf-rj.org.br), para o (s) e-mail (s) do fornecedor cadastrados no sistema SICAF. Caberá
ao fornecedor a responsabilidade sobre a consistência das informações sobre a sua empresa contidas no sistema
SICAF, como por exemplo: telefones e e-mails para contato; O fornecedor terá um prazo máximo de 24 (vinte e
quatro)horas úteis após a recepção do e-mail enviado pelo CRF-RJ, para a formulação e envio da sua proposta
comercial e documentação referente à habilitação, neste caso a documentação que comprove a regularidade fiscal
e trabalhista da empresa, caso as informações contidas no cadastro da empresa no sistema SICAF estejam
desatualizadas; Caso o fornecedor não atenda a convocação de sua proposta comercial, e se necessário, de
documentação referente à habilitação de sua empresa no prazo estipulado no item 6.4 deste Termo de Referência,
o CRF-RJ irá proceder com a sua desclassificação no certame, e convocará o próximo fornecedor, observando a
ordem de classificação de fornecedores. DAENTREGA: O prazo para entrega do objeto é de até 15 (quinze) dias
úteis após o envio da nota de empenho pelo CRF-RJ, que será via e-mail; A entrega do objeto deverá ser realizada
em dias úteis, de segunda a sexta-feira, no horário das 09:00 às 17:30 horas; A entrega dos materiais deverá ser
realizada no endereço: Rua Afonso Pena nº 115, Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20270-244. Demais informações
consultar o Termo de Referência que está publicado no endereço: http://crf-rj.org.br/licitacoes.html.

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

Item: 1
Descrição: CARTÃO IDENTIFICAÇÃO
Descrição Complementar: Cartão identificação, material: pvc, comprimento: 86 mm, largura: 54 mm, tipo
impressão: 4,4 cores, características adicionais: impressão frente e verso com furo, espessura: 0,76 mm,
aplicação: confecção crachás
Quantidade: 26
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor de referência: R$ 310,65
Valor do menor lance: R$ 297,00
Situação:Homologado
Aplicabilidade da margem de preferência: Não
Quantidade de dias para entrega: 15
Data de Entrega: 15/09/2021
Endereço entrega do produto:Rua Afonso Pena, 115 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
Adjudicado para: PLUS CARD TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA, por R$ 297,00
Obs.: O fornecedor PLUS CARD TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA possui regularidade fiscal,
tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.

Histórico
Item: 1
Observação: Participaram deste item os fornecedores abaixo relacionados, com suas respectivas
propostas:
Valor
Fornecedor
CNPJ/CPF
Data/Horário
Marca
(R$)
OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA
41.106.192/0001- 413,40
25/08/2021
optatec
00
09:05:24
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PLUS
CARD
TECNOLOGIA
DE
IDENTIFICACAO LTDA
CRYSTAL DOURADO ADESIVOS LTDA

SISTEMAS

ALINE ALMEIDA DE CARVALHO 01785074580
ART CARD LTDA
CIMINA COMERCIO E SERVICOS LTDA

DE 04.608.529/0001- 1.300,00
43
06.330.279/0001- 5.200,00
58
41.612.241/0001- 599,82
79
05.449.347/0001- 297,18
30
09.528.371/0001- 260.000,00
15

Propostas/Lances (5 melhores)
Valor da melhor proposta/lance
de cada fornecedor R$
297,00
297,18
413,40
599,82
800,00
Eventos do Item
Evento

CNPJ/CPF
04.608.529/0001-43
05.449.347/0001-30
41.106.192/0001-00
41.612.241/0001-79
06.330.279/0001-58

25/08/2021
11:10:42
25/08/2021
20:47:20
26/08/2021
11:40:39
27/08/2021
07:17:13
27/08/2021
11:35:36

PLUS
CARD
crystal
SIMILAR
Artcard
ccs ou
similar

Data/Horário
27/08/2021
27/08/2021
25/08/2021
26/08/2021
25/08/2021

15:41:20
07:17:13
09:05:24
11:40:39
20:50:24

Motivo
Data/Horário
Adjudicado para fornecedor: PLUS CARD
Adjudicado por GABRIEL OLIVEIRA DE PAULA TECNOLOGIA
DE
SISTEMAS
DE
30/08/2021 15:04:40
AROEIRA.
IDENTIFICACAO
LTDA,
CNPJ/CPF:
04.608.529/0001-43, Lance: 297,00.
Homologado por TANIA MARIA LEMOS
31/08/2021 09:46:35
MOUCO.

Eventos da Cotação/Dispensa
Evento
Homologada por TANIA MARIA
MOUCO.

Motivo
LEMOS

Data/Horário
31/08/2021 09:47:00

Despacho de Adjudicação
Esta Cotação/Dispensa Eletrônica foi adjudicada de acordo com o descrito nos quadros de eventos referentes a
cada item.

Despacho de Homologação
Esta Cotação/Dispensa Eletrônica foi homologada por TANIA MARIA LEMOS MOUCO, em 31/08/2021, às 09h47.

A Sessão Pública desta Cotação/Dispensa Eletrônica de Preços foi encerrada em 27/08/2021, às
18h13, aleatoriamente pelo Sistema, em conformidade com a legislação vigente, ficando a critério do
órgão demandante a adjudicação da respectiva aquisição.
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