
09/07/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 1/5

Pregão Eletrônico

926748.532020 .17055 .4592 .29151935

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00053/2020

Às 09:02 horas do dia 08 de julho de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal 1045 de 15/05/2020, 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 16091/2019, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregão nº 00053/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de
serviço de custódia qualificada, controladoria, processamento e marcação a mercado ou na curva, de Títulos Públicos Federais
registrados no SELIC deste RPPS, para atender o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia GOIANIAPREV,
por um período de 12 meses. 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: Guarda / Custódia Valor (Cofre de Aluguel / Caixa Forte)
Descrição Complementar: Prestação de serviço de custódia qualificada, controladoria, processamento e marcação a mercado
ou na curva, de Títulos Públicos Federais registrados no SELIC deste RPPS, para atender o Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Goiânia GOIANIAPREV, por um período de 12 meses
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 30.335,0800 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo melhor lance de R$ 30.335,0800 e com valor negociado a R$ 30.200,0000
.

Histórico
Item: 1 - Guarda / Custódia Valor (Cofre de Aluguel / Caixa Forte)

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA

FEDERAL
Não Não 1 R$ 30.335,0800 R$ 30.335,0800 07/07/2020

20:34:24
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviço de custódia qualificada,
controladoria, processamento e marcação a mercado ou na curva, de Títulos Públicos Federais registrados no SELIC deste
RPPS, para atender o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia por um período de 12 meses, conforme
condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 30.335,0800 00.360.305/0001-04 08/07/2020 09:02:14:427

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 08/07/2020
09:12:25 Item Aberto.

Reinício da
Disputa
Aberta

08/07/2020
09:26:58

Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Considerando o encerramento da sessão de disputa sem prorrogação
automática pelo sistema, e almejando a obtenção de um melhor preço para a Administração Pública, admito o
reinício da etapa de envio de lances com fundamento no item 6.2.5 do edital..

Encerrada
Disputa
Aberta

08/07/2020
09:38:47 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 08/07/2020
09:38:47 Item encerrado.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

08/07/2020
10:16:03 Convocado para envio de anexo o fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

08/07/2020
10:39:21

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ/CPF:
00.360.305/0001-04.

Aceite 08/07/2020
11:13:35

Aceite individual da proposta. Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04,
pelo melhor lance de R$ 30.335,0800 e com valor negociado a R$ 30.200,0000. Motivo: Aceito a proposta
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escrita apresentada pelo licitante por esta atender as exigências fixadas no Edital, bem como estar compatível
do valor estimado. A empresa negociou o valor conforme consta no chat e na proposta ajustada.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

09/07/2020
14:47:44 Convocado para envio de anexo o fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

09/07/2020
14:49:52

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ/CPF:
00.360.305/0001-04.

Habilitado 09/07/2020
16:08:13

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-
04

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 08/07/2020
09:04:48

Bom dia! Declaro aberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 053/2020. Pregoeira Monica Luiza
Vicznevski operando o certame

Pregoeiro 08/07/2020
09:05:20

Senhores(as) Licitantes, informo que os procedimentos deste certame serão realizados em conformidade
como Decreto Federal nº 10.024/2019 e, de acordo com o item 6.2 do edital, será adotado, na fase de

lances, o modo de disputa “aberto”, de acordo com o art. 32 do mencionado decreto.
Pregoeiro 08/07/2020

09:05:37
O critério de julgamento e adjudicação do presente certame será o de MENOR PREÇO POR ITEM, nos

termos do subitem 7.1 do Edital
Pregoeiro 08/07/2020

09:05:54
Diante da ocorrência de qualquer problema de ordem técnica ou operacional, solicito que o fato seja
formalizado imediatamente para o e-mail semad.gerpre@goiania.go.gov.br, sob pena de preclusão da

oportunidade de alegação da matéria.
Pregoeiro 08/07/2020

09:06:04
Informo que sempre comunico pelo chat, dentro de cada sessão, a data e o horário das próximas sessões.

Pregoeiro 08/07/2020
09:06:18

Peço-lhes que acompanhem este pregão até o seu desfecho, pois de acordo com o item 2.5 do edital, é
responsabilidade dos licitantes 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

qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro 08/07/2020

09:06:30
Em caso de suspensão da sessão, e havendo convocação de licitante para envio de proposta readequada
e/ou documentação complementar, informo, desde já que o prazo para envio ficará suspenso, voltando a

correr, de onde parou, após a reabertura da sessão.
Pregoeiro 08/07/2020

09:06:44
Diante do que dispõe os Acórdãos TCU nº 168/2009-P e nº 2.139/2018-P, caso o procedimento se

estenda até às 12:00horas, horário do almoço e do 12:00hs às 14:00hs, a licitação será temporariamente
suspensa para intervalo de almoço e, dessa forma, ficará suspensa a eventual contagem do prazo para

envio de documentação da licitante que, no momento da suspensão, estiver convocada.
Pregoeiro 08/07/2020

09:07:23
Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública,
firmam declaração de que conhecem as disposições contidas nos editais e de que reúnem todos os

requisitos para participação.
Pregoeiro 08/07/2020

09:07:36
Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode

acarretar proposta de sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade
e atenção.

Pregoeiro 08/07/2020
09:08:01

Informo, desde já, que, com base no Acórdão TCU nº 754/2015-P, a Pregoeira, para fins de autuação de
processo administrativo sancionatório, relatará à autoridade competente as condutas e práticas dos

licitantes que, de forma injustificada e no curso da licitação, afrontem o art. 7º da Lei nº 10.520/2002,
conforme regulamentado pelo Decreto Municipal nº 2271/2019.

Pregoeiro 08/07/2020
09:08:14

A íntegra do Decreto Municipal 2271/2019 encontra-se disponível no link:
https://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2019/dc_20190917_000002271.html

Pregoeiro 08/07/2020
09:08:25

Reitero que não serão toleradas condutas que configurem conluio, fraude, violação ao sigilo das propostas
e burla à aplicação de sanções administrativas (“impedimento indireto”), de modo que, em razão da

constatação de conjunto de indícios (através de diligências e consultas às bases de dados), as empresas
envolvidas serão desclassificadas e passíveis de sancionamento.

Pregoeiro 08/07/2020
09:08:40

Peço que aguardem conectados por alguns instantes, por favor, pois, neste momento, com fundamento
nos itens 6.3, 6.3.1 e 6.3.2 do ato convocatório e em conformidade com os Acórdãos TCU nº 3.381/2013-
P e nº 1.807/2015-P, farei a análise quanto à “aceitabilidade preliminar” das propostas cadastradas para

fins de classificação à fase de lances.
Pregoeiro 08/07/2020

09:08:51
Considerando o disposto nos itens 6.3, 6.3.1 e 6.3.2 do edital e em vista das premissas constantes dos
Acórdãos TCU nº 2.131/2016-P e nº 934/2007-1ªC, na fase de “aceitação preliminar” das propostas,

exceto nas hipóteses de flagrante e manifesta inexequibilidade, abster-me-ei de averiguar a aceitabilidade
no tocante ao preço, porquanto ele está sujeito a alterações na fase de lances.

Pregoeiro 08/07/2020
09:09:01

Lembro que a não desclassificação da proposta nessa fase não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito no momento da aceitação, nos termos do item 6.3.2 do edital.

Pregoeiro 08/07/2020
09:09:24

Senhores(as) Licitantes, de acordo com o item 6.2 do edital, será adotado, na fase de lances, o modo de
disputa “aberto”, de acordo com o art. 32 do Decreto Federal nº 10.024/2019.

Pregoeiro 08/07/2020
09:09:46

Quanto ao registro do valor do lance, ressalto que o sistema Comprasnet foi parametrizado para
considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro

do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Pregoeiro 08/07/2020

09:10:03
Alerto que tenham o devido cuidado no registro dos valores, porquanto, o encerramento do tempo da
“prorrogação automática” poderá inviabilizar a exclusão do lance de forma tempestiva, prevalecendo,

assim, o último valor registrado como a oferta a ser considerada.
Pregoeiro 08/07/2020

09:10:17
De todo modo, reitero que o fato de haver possibilidade de exclusão do lance pela Pregoeira, não

desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 19, III,
do Decreto nº 10.024/2019.
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Pregoeiro 08/07/2020
09:10:28

Senhores(as) Licitantes, considerando a possibilidade de lances intermediários no pregão eletrônico (o
que não gera a obrigatoriedade de “cobrir” o menor preço proposto), solicito que não deixem de registrar
seus melhores lances, sendo influenciados pela proposta presumidamente inexequível que foi registrada.

Pregoeiro 08/07/2020
09:10:45

Portanto, para não afetar a disputa e a competitividade, deem seus lances normalmente, sem se deixar
afetar pelo fato de haver proposta com valores presumidamente inexequíveis e que serão objeto de

apuração pela Pregoeira após a fase de lances.
Pregoeiro 08/07/2020

09:10:57
Lembramos da regra implementada no sistema que impede a aceitação pela Pregoeira, na fase de

negociação posterior à disputa de lances, de majoração (aumento) de preço unitário de item já definido
na etapa de lances pelo fornecedor. A alteração atende ao disposto no inciso XVII do art. 4° da Lei

10.520/2002 e ao Acórdão TCU 1872/2018.
Pregoeiro 08/07/2020

09:12:25
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 08/07/2020
09:13:03

Senhor Licitante, a etapa competitiva para o ITEM está iniciada, por favor, formulem os lances com
responsabilidade, observando o disposto no item 6 e subitens do edital e o procedimento estabelecido no

art. 32 do Decreto Federal nº 10.024/2019.
Pregoeiro 08/07/2020

09:13:46
Alertamos sob a responsabilidade dos licitantes acerca dos seus lances ofertados e a obrigação de atender

as exigências do Edital.
Pregoeiro 08/07/2020

09:23:26
Sr. licitante, apresente seu melhor lance!

Pregoeiro 08/07/2020
09:26:58

A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 08/07/2020
09:38:47

A etapa aberta do item 1 foi encerrada.

Sistema 08/07/2020
09:38:48

O item 1 está encerrado.

Sistema 08/07/2020
09:38:48

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar
através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".

Pregoeiro 08/07/2020
09:55:27

Para CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Sr. Licitante, encontra-se online?

00.360.305/0001-
04

08/07/2020
09:56:11

Sim

Pregoeiro 08/07/2020
10:02:41

Para CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Sr(a).Licitante, com fundamento no item 6.11 do Edital, questiono:
existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances?

00.360.305/0001-
04

08/07/2020
10:04:27

Podemos reduzir para R$ 30.200,00

Pregoeiro 08/07/2020
10:12:10

Para CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tudo bem. Irei convocar o anexo para que seja inserida a proposta de
acordo com o valor do último negociado, OK?

00.360.305/0001-
04

08/07/2020
10:12:50

ok

Pregoeiro 08/07/2020
10:14:59

Para CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Sr. Licitante, solicito que informe na proposta ajustada, "Nome e
número do Banco, Agência, Localidade e Conta Corrente em que deverá ser efetivado o crédito, caso lhe

seja adjudicado o objeto", conforme o subitem 7.2.1.2 do Edital;
Pregoeiro 08/07/2020

10:15:49
Para CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Neste momento, irei convocar anexo no sistema do comprasnet.

Sistema 08/07/2020
10:16:03

Senhor fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04, solicito o envio do
anexo referente ao ítem 1.

00.360.305/0001-
04

08/07/2020
10:17:17

Estamos providenciando

Pregoeiro 08/07/2020
10:18:51

Para CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Sr. Licitante, informo que conforme o subitem 6.11.1. O (A) pregoeiro
(a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 02 (duas) horas, após solicitação no

sistema eletrônico, envie a proposta ajustada conforme ANEXO I– Modelo de Proposta de Preços, com a
descrição do objeto ofertado e o preço adequado ao último lance após a CONTINUA...

Pregoeiro 08/07/2020
10:19:23

Para CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTINUAÇÃO: negociação realizada, acompanhada, se for o caso,
dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já

apresentados.
00.360.305/0001-

04
08/07/2020
10:22:11

Informamos que os pagamentos são feitos por débito automático na conta do cliente. Não é creditado em
uma conta do Banco.

00.360.305/0001-
04

08/07/2020
10:22:43

Posso fazer a nova proposta sem os dados da conta?

Pregoeiro 08/07/2020
10:24:55

Para CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Sim

Sistema 08/07/2020
10:39:21

Senhor Pregoeiro, o fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04, enviou o
anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 08/07/2020
11:01:05

Para CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Nesse momento farei a análise da proposta escrita. Aguarde!

00.360.305/0001-
04

08/07/2020
11:01:36

ok

Pregoeiro 08/07/2020
11:10:52

Para CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Comunico que a proposta escrita apresentada pela empresa CAIXA
ECONOMICA FEDERAL comprova o atendimento das exigências fixadas no Edital, razão pela qual

promoverei neste momento a aceitação da proposta do licitante no sistema.
00.360.305/0001-

04
08/07/2020
11:12:01

ok

Pregoeiro 08/07/2020
11:14:55

Para CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Nos termos do item 8.1 do edital, farei a análise quanto à existência
de impedimentos relativos a esta empresa para participação neste Pregão.

00.360.305/0001-
04

08/07/2020
11:15:29

ok

Pregoeiro 08/07/2020 Para CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Comunico a todos que não foram encontrados quaisquer



09/07/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 4/5

11:28:12 impedimentos relativos à empresa CAIXA ECONOMICA FEDERAL para participação neste Pregão.
Pregoeiro 08/07/2020

11:32:33
Para CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Senhor Licitante, realizarei a suspensão do certame para análise dos
documentos de habilitação da empresa CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com previsão de reabertura para

DATA DE HOJE 08/07/2020, às 15:00horas.
Pregoeiro 08/07/2020

11:33:23
Para CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Peço que esteja logado na próxima sessão!

Pregoeiro 08/07/2020
11:33:47

Para CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Obrigada pela participação!

00.360.305/0001-
04

08/07/2020
11:34:21

ok, obrigada

Pregoeiro 08/07/2020
15:04:26

Boa tarde, Senhores(as) Licitantes!

Pregoeiro 08/07/2020
15:04:49

Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 053/2020.

Pregoeiro 08/07/2020
15:04:58

Irei dar continuidade nos procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico.

Pregoeiro 08/07/2020
15:05:15

Sr. Licitante, aguarde alguns instantes!

Pregoeiro 08/07/2020
15:21:27

Para CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Sr. Licitante, aguardem mais alguns instantes enquanto finalizo
analise dos documentos de habilitação.

00.360.305/0001-
04

08/07/2020
15:21:50

ok

00.360.305/0001-
04

08/07/2020
15:57:59

testando

Pregoeiro 08/07/2020
16:26:33

Para CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Sr. Licitante, em sua proposta não consta o telefone de contato.

00.360.305/0001-
04

08/07/2020
16:27:56

Pegamos o modelo do edital

Pregoeiro 08/07/2020
16:29:44

Para CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Sr. Licitante, favor informar o numero de contato.

00.360.305/0001-
04

08/07/2020
16:31:02

62 3612-1732; 3612-1725

Pregoeiro 08/07/2020
16:31:08

Para CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Sr. Licitante, email também não consta na proposta ajustada.

00.360.305/0001-
04

08/07/2020
16:34:23

ag2510go04@caixa.gov.br; ag2510@caixa.gov.br

Pregoeiro 08/07/2020
16:44:33

Para CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Comunico que irei suspender o certame para finalizar a analise dos
documentos de habilitação referente ao item 01.

00.360.305/0001-
04

08/07/2020
16:45:04

porque?

00.360.305/0001-
04

08/07/2020
16:45:24

Quando irá voltar?

Pregoeiro 08/07/2020
16:45:44

Para CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Com reabertura no dia 09/07/2020 às 14:30hs

Pregoeiro 08/07/2020
16:46:14

Para CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Peço que esteja logado na próxima sessão. Obrigada pela
participação.

00.360.305/0001-
04

08/07/2020
16:48:30

ok

Pregoeiro 09/07/2020
14:37:16

Boa tarde, Senhores(as) Licitantes!

Pregoeiro 09/07/2020
14:37:47

Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 053/2020.

Pregoeiro 09/07/2020
14:37:56

Irei dar continuidade nos procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico.

Pregoeiro 09/07/2020
14:38:19

Para CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Sr. Licitante, encontra-se online?

00.360.305/0001-
04

09/07/2020
14:38:43

Boa tarde

00.360.305/0001-
04

09/07/2020
14:39:30

Estou online

Pregoeiro 09/07/2020
14:40:32

Para CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Sr. Licitante, irei convoca-lo anexo para que seja incluída na proposta
ajustada o telefone e email, OK?

00.360.305/0001-
04

09/07/2020
14:40:51

ok

Sistema 09/07/2020
14:47:44

Senhor fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04, solicito o envio do
anexo referente ao ítem 1.

Sistema 09/07/2020
14:49:52

Senhor Pregoeiro, o fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04, enviou o
anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 09/07/2020
15:02:51

Para CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Aguarde alguns instantes enquanto analiso.

Pregoeiro 09/07/2020
15:24:29

Para CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Aguardem mais alguns instantes.

Pregoeiro 09/07/2020
16:02:57

Para CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Sr. Licitante finalizei a analise da proposta ajustada com os dados que
foram solicitados para incluir, está tudo correto.

00.360.305/0001- 09/07/2020 ótimo
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04 16:05:06
Pregoeiro 09/07/2020

16:06:02
Para CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Sr. Licitante, os documentos de habilitação apresentados pela

empresa CAIXA ECONÔMICA FEDERAL comprovam o atendimento das exigências fixadas no Edital, razão
pela qual neste momento realizarei, no sistema, a habilitação da empresa, declarando-a vencedora do PE

nº 053/2020, de modo que será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para CONTINUA...
Pregoeiro 09/07/2020

16:06:23
Para CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTINUAÇÃO: registro de intenção de recurso.

Pregoeiro 09/07/2020
16:06:48

Para CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Quanto ao registro da intenção, ressalto a necessidade de
observância do disposto no item 11.1 do edital: “Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, em até

30 (trinta) minutos, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer de forma
motivada, cabendo ao Pregoeiro verificar os requisitos de admissibilidade do recurso, CONTINUA...

Pregoeiro 09/07/2020
16:07:04

Para CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTINUAÇÃO: sem adentrar ao mérito da questão, manifestando
pela admissão ou não das razões descritas.”

Pregoeiro 09/07/2020
16:07:32

Para CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Solicito que permaneçam conectados até o encerramento da sessão,
uma vez que retomarei o chat quando da apreciação do juízo de admissibilidade em eventual intenção de

recurso.
Sistema 09/07/2020

16:08:13
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 09/07/2020

16:08:48
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 09/07/2020 às 16:38:00.

Pregoeiro 09/07/2020
16:40:27

Para CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Senhores(as) Licitantes, considerando que não houve registro de
intenção recursal, farei o encerramento da sessão pública e a adjudicação do objeto à empresa

vencedora.
Pregoeiro 09/07/2020

16:40:37
Para CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Considerando que, nos termos dos itens 9.3, e 9.3.1 do edital, não há

qualquer dúvida ou questionamento acerca da autenticidade dos documentos digitais encaminhados
pela(s) licitante(s) vencedora(s), reitero que NÃO será necessário o envio de originais ou cópias

autenticadas dos referidos documentos para a Gerência de Pregões/SEMAD.
Pregoeiro 09/07/2020

16:40:53
Para CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Em nome da Secretaria Municipal de Administração, agradeço a

participação e colaboração de todos! Tenham uma boa tarde!

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Suspensão
Administrativa

08/07/2020
11:35:00

Previsão de Reabertura: 08/07/2020 15:00:00.  Motivo: Sessão suspensa para análise da
documentação de habilitação da empresa arrematante. Os atos praticados e a situação atual desta
licitação poderão ser acompanhados no portal de compras do Governo Federal,endereço:
www.comprasgovernamentais.gov.br . Pregoeira Monica Luiza Vicznevski

Reativado 08/07/2020
15:03:24

Suspensão
Administrativa

08/07/2020
16:51:00

Previsão de Reabertura: 09/07/2020 14:30:00.  Motivo: Sessão suspensa para continuar análise da
documentação de habilitação da empresa arrematante CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Os atos
praticados e a situação atual desta licitação poderão ser acompanhados no portal de compras do
Governo Federal,endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br . Pregoeira Monica

Reativado 09/07/2020
14:36:25

Abertura de Prazo 09/07/2020
16:08:13 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de Prazo

09/07/2020
16:08:48 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/07/2020 às 16:38:00.

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 16:41 horas do dia 09 de julho de 2020, cuja ata foi lavrada e
assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
MONICA LUIZA VICZNEVSKI 
Pregoeiro Oficial

AMIL LEX MAIA
Equipe de Apoio

CRISTIANE PIRES DE LIMA SOARES
Equipe de Apoio

Voltar   
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