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Pregão Eletrônico

926748.622020 .17484 .4806 .22476279030

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00062/2020

Às 09:03 horas do dia 03 de agosto 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 24068/2020, para realizar os procedimentos relativos ao
Pregão nº 00062/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada em obras e
serviços de Engenharia para a execução do Parque Municipal das Flores, situado na rua FL-20 com a rua FL-46 e com a rua FL-36, no setor
Parque das Flores, município de Goiânia-GO, em atendimento à Agência Municipal do Meio Ambiente AMMA, conforme condições e
especificações estabelecidas no Edital e seus anexos.. 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: Obras Civis de Parques e Praças
Descrição Complementar: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de Engenharia para a execução do Parque
Municipal das Flores, situado na rua FL-20 com a rua FL-46 e com a rua FL-36, no setor Parque das Flores, município de Goiânia-GO, em
atendimento à Agência Municipal do Meio Ambiente AMMA, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 2.310.998,8200 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 200,00

Aceito para: FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA, pelo melhor lance de R$ 2.280.000,0000 .

Histórico
Item: 1 - Obras Civis de Parques e Praças

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
27.115.994/0001-48 TESEU

ENGENHARIA
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 2.310.993,2500 R$ 2.310.993,2500 01/08/2020
11:56:21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de Engenharia para
a execução do Parque Municipal das Flores, situado na rua FL-20 com a rua FL-46 e com a rua FL-36, no setor Parque das
Flores, município de Goiânia-GO, em atendimento à Agência Municipal do Meio Ambiente AMMA, conforme condições e
especificações estabelecidas no Edital e seus anexos.

08.992.911/0001-54 FILGUEIRA &
FILGUEIRA LTDA

Sim Sim 1 R$ 2.310.998,0200 R$ 2.310.998,0200 31/07/2020
17:23:20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de Engenharia para
a execução do Parque Municipal das Flores, situado na rua FL-20 com a rua FL-46 e com a rua FL-36, no setor Parque das
Flores, município de Goiânia-GO, em atendimento à Agência Municipal do Meio Ambiente – AMMA, conforme condições e
especificações estabelecidas no Edital e seus anexos.

31.483.566/0001-45 MB ENGENHARIA E
COMERCIO EIRELI

Sim Sim 1 R$ 2.310.998,8200 R$ 2.310.998,8200 03/08/2020
08:45:30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de Engenharia para
a execução do Parque Municipal das Flores, situado na rua FL-20 com a rua FL-46 e com a rua FL-36, no setor Parque das
Flores, município de Goiânia-GO, em atendimento à Agência Municipal do Meio Ambiente AMMA, 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$ 2.310.998,8200 31.483.566/0001-45 03/08/2020 09:03:33:600
R$ 2.310.998,0200 08.992.911/0001-54 03/08/2020 09:03:33:600
R$ 2.310.993,2500 27.115.994/0001-48 03/08/2020 09:03:33:600
R$ 2.310.000,0000 08.992.911/0001-54 03/08/2020 09:17:56:937
R$ 2.309.800,0000 31.483.566/0001-45 03/08/2020 09:25:52:950
R$ 2.309.500,0000 08.992.911/0001-54 03/08/2020 09:26:09:097
R$ 2.309.300,0000 31.483.566/0001-45 03/08/2020 09:26:25:750
R$ 2.300.000,0000 08.992.911/0001-54 03/08/2020 09:26:37:383
R$ 2.309.000,0000 27.115.994/0001-48 03/08/2020 09:26:53:880
R$ 2.299.800,0000 31.483.566/0001-45 03/08/2020 09:27:22:180
R$ 2.298.700,0000 08.992.911/0001-54 03/08/2020 09:27:42:410
R$ 2.298.500,0000 31.483.566/0001-45 03/08/2020 09:28:35:453
R$ 2.298.300,0000 08.992.911/0001-54 03/08/2020 09:28:45:497
R$ 2.298.100,0000 31.483.566/0001-45 03/08/2020 09:30:02:803
R$ 2.297.900,0000 08.992.911/0001-54 03/08/2020 09:30:36:280



07/08/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 2/5

R$ 2.297.700,0000 31.483.566/0001-45 03/08/2020 09:31:54:857
R$ 2.297.500,0000 08.992.911/0001-54 03/08/2020 09:32:04:637
R$ 2.297.300,0000 31.483.566/0001-45 03/08/2020 09:33:22:497
R$ 2.297.100,0000 08.992.911/0001-54 03/08/2020 09:33:34:883
R$ 2.296.900,0000 31.483.566/0001-45 03/08/2020 09:34:52:253
R$ 2.296.700,0000 08.992.911/0001-54 03/08/2020 09:35:11:003
R$ 2.296.500,0000 31.483.566/0001-45 03/08/2020 09:36:18:950
R$ 2.296.300,0000 08.992.911/0001-54 03/08/2020 09:36:30:657
R$ 2.296.100,0000 31.483.566/0001-45 03/08/2020 09:37:44:207
R$ 2.295.800,0000 08.992.911/0001-54 03/08/2020 09:38:15:927
R$ 2.295.600,0000 31.483.566/0001-45 03/08/2020 09:39:39:963
R$ 2.290.000,0000 08.992.911/0001-54 03/08/2020 09:39:56:263
R$ 2.289.800,0000 31.483.566/0001-45 03/08/2020 09:41:09:940
R$ 2.280.000,0000 08.992.911/0001-54 03/08/2020 09:41:12:393

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 03/08/2020
09:17:31 Item Aberto.

Encerrado 03/08/2020
09:43:13 Item encerrado.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

03/08/2020
10:33:55

Convocado para envio de anexo o fornecedor FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 08.992.911/0001-
54.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

04/08/2020
11:42:38

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA, CNPJ/CPF:
08.992.911/0001-54.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

04/08/2020
16:27:37

Convocado para envio de anexo o fornecedor FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 08.992.911/0001-
54.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

05/08/2020
10:21:14

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA, CNPJ/CPF:
08.992.911/0001-54.

Aceite 07/08/2020
16:12:31

Aceite individual da proposta. Fornecedor: FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 08.992.911/0001-54,
pelo melhor lance de R$ 2.280.000,0000. Motivo: Aceito a proposta escrita apresentada pelo licitante por
esta atender as exigências fixadas no Edital, bem como estar compatível do valor estimado.

Habilitado 07/08/2020
16:17:33

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA - CNPJ/CPF:
08.992.911/0001-54

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 03/08/2020
09:04:16

Bom dia! Declaro aberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 062/2020. Pregoeira Monica Luiza
Vicznevski operando o certame.

Pregoeiro 03/08/2020
09:04:38

Senhores(as) Licitantes, informo que os procedimentos deste certame serão realizados de acordo com o
item 6.2 do edital, será adotado, na fase de lances, o modo de disputa “aberto”

Pregoeiro 03/08/2020
09:05:07

O critério de julgamento e adjudicação do presente certame será o de MENOR PREÇO TOTAL DO LOTE,
nos termos do subitem 7.1 do Edital.

Pregoeiro 03/08/2020
09:09:26

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 03/08/2020

09:09:36
Informo que sempre comunico pelo chat, dentro de cada sessão, a data e o horário das próximas sessões.

Pregoeiro 03/08/2020
09:09:51

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 03/08/2020

09:10:06
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 03/08/2020

09:10:17
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 03/08/2020

09:10:27
ALERTAS SOBRE A POSSIBILIDADE DE SANCIONAMENTO

Pregoeiro 03/08/2020
09:10:35

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 03/08/2020

09:10:42
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
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e atenção.
Pregoeiro 03/08/2020

09:10:51
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 03/08/2020

09:11:18
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 03/08/2020

09:11:29
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 03/08/2020

09:11:39
PROCEDIMENTO DE ACEITAÇÃO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS

Pregoeiro 03/08/2020
09:11:47

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 03/08/2020

09:11:56
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 03/08/2020
09:12:04

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 03/08/2020
09:12:13

ORIENTAÇÕES ACERCA DA FASE DE LANCES

Pregoeiro 03/08/2020
09:13:10

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 03/08/2020
09:13:19

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 03/08/2020

09:15:14
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 03/08/2020

09:15:20
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.

Pregoeiro 03/08/2020
09:15:38

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 03/08/2020
09:15:50

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 03/08/2020

09:16:01
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 03/08/2020

09:17:31
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 03/08/2020
09:17:40

Iniciamos a disputa de lances, boa sorte a todos!

Pregoeiro 03/08/2020
09:17:53

INÍCIO DA FASE DE LANCES

Pregoeiro 03/08/2020
09:18:01

Senhores(as) Licitantes, a etapa competitiva para o ITEM 1 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 03/08/2020

09:18:15
Alertamos sob a responsabilidade dos licitantes acerca dos seus lances ofertados e a obrigação de atender

as exigências do Edital.
Pregoeiro 03/08/2020

09:32:25
Alertamos sob a responsabilidade dos licitantes acerca dos seus lances ofertados e a obrigação de atender

as exigências do Edital.
Sistema 03/08/2020

09:43:13
O item 1 está encerrado.

Sistema 03/08/2020
09:43:13

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

Pregoeiro 03/08/2020
09:47:05

Aguardem alguns instantes.

Pregoeiro 03/08/2020
10:11:06

Aguardem ainda mais alguns instantes.

Pregoeiro 03/08/2020
10:17:45

Para FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA - Sr(a). Licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 03/08/2020
10:18:44

Para FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA - Sr(a). Licitante, encontra-se online?

08.992.911/0001-
54

03/08/2020
10:19:11

Bom dia, senhora pregoeira, sim

Pregoeiro 03/08/2020
10:21:35

Para FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA - Sr(a).Licitante, com fundamento no item 6.11 do Edital, questiono:
existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances para o lote 01 ( R$2.280.000,00)?

08.992.911/0001-
54

03/08/2020
10:23:31

Douta pregoeira não há possibilidade de redução pois estamos no mínimo.

08.992.911/0001-
54

03/08/2020
10:25:00

Os custos de bens e serviços oscilam abruptamente na permanência da pandemia, agradecemos a
compreensão.

Pregoeiro 03/08/2020
10:25:27

Para FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA - Tudo bem.
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Pregoeiro 03/08/2020
10:27:30

Para FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA - Irei convocar o anexo para que seja inserida a proposta de acordo
com o valor negociado, OK?

Pregoeiro 03/08/2020
10:28:06

Para FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA - Informo que deverá ser enviada no prazo de até 48 (quarenta e
oito) horas, após solicitação no sistema eletrônico, envie a proposta ajustada conforme ANEXO III -

Modelo de Proposta de Preços juntamente com as Planilha(s) que se referem ao objeto a ser contratado,
BDI e Cronograma(s) Físico-financeiro(s), CONTINUA...

Pregoeiro 03/08/2020
10:28:23

Para FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA - CONTINUAÇÃO: (itens 7.2.1, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5 e 7.2.6 deste
Edital), com a descrição do objeto ofertado e o preço adequado ao último lance após a negociação

realizada, nos termos previstos no item 6.11.1 do edital.
Pregoeiro 03/08/2020

10:28:44
Para FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA - Sr(a). Licitante, em razão do sistema oportunizar o envio de apenas
um anexo por vez, recomendo que os documentos a serem enviados sejam processados por compactação

nos formatos ZIP (extensão .ZIP) ou RAR (extensão .RAR), a fim de que sejam enviados todos de uma
única vez, evitando-se, assim, ter que fazer novas convocações no sistema a cada envio.

08.992.911/0001-
54

03/08/2020
10:29:00

Tudo bem, estamos prontos para anexa-las conforme externa o edital e realizar quaisquer diligências que
se fizerem necessárias.

Pregoeiro 03/08/2020
10:29:34

Para FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA - Sr. Licitante, tem alguma dúvida?

08.992.911/0001-
54

03/08/2020
10:30:29

Agradeço a explicação sem duvidas.

Pregoeiro 03/08/2020
10:33:20

Para FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA - Sr. Licitante, sendo assim irei convocar anexo neste momento.

Sistema 03/08/2020
10:33:55

Senhor fornecedor FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 08.992.911/0001-54, solicito o envio do
anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 03/08/2020
10:35:14

Para FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA - Sr. licitante, ressalto que terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
após solicitação no sistema eletrônico, envie a proposta ajustada conforme ANEXO III - Modelo de

Proposta de Preços juntamente com as Planilha(s) que se referem ao objeto a ser contratado, BDI e
Cronograma(s) Físico-financeiro(s), CONTINUA...

Pregoeiro 03/08/2020
10:35:23

Para FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA - CONTINUAÇÃO: (itens 7.2.1, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5 e 7.2.6 deste
Edital), com a descrição do objeto ofertado e o preço adequado ao último lance após a negociação

realizada, , nos termos previstos no item 6.11.1 do edital.
Pregoeiro 03/08/2020

10:37:41
Senhores(as) Licitantes, neste momento realizarei a suspensão da sessão a fim de observar o prazo

previsto no edital para envio da proposta ajustada conforme ANEXO III – Modelo de Proposta de Preços,
juntamente com as Planilha(s) que se referem ao objeto a ser contratado, BDI e Cronograma(s) Físico-

financeiro(s), CONTINUA...
Pregoeiro 03/08/2020

10:38:01
CONTINUAÇÃO: (itens 7.2.1, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5 e 7.2.6 deste Edital), com a descrição do objeto ofertado

e o preço adequado ao último lance após a negociação realizada, nos termos do item 6.11.1 do edital.
Pregoeiro 03/08/2020

10:40:13
Senhores(as) Licitantes, neste momento realizarei a suspensão da sessão a fim de oportunizar o envio do
anexo solicitado à empresa FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA PARA O LOTE 01, com previsão de reabertura

para o dia 05/08/2020, às 11:00 horas.
Pregoeiro 03/08/2020

10:40:49
Informo a todos os licitantes que a suspensão administrativa desta sessão será feita apenas por meio do

chat, tendo em vista a necessidade de oportunizar o envio no sistema do anexo solicitado à empresa
FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA, vez que a suspensão no sistema impede o respectivo envio do anexo.

Pregoeiro 03/08/2020
10:41:50

Obrigada pela participação de todos, peço que todos estejam logados na próxima sessão!

Sistema 04/08/2020
11:42:38

Senhor Pregoeiro, o fornecedor FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 08.992.911/0001-54, enviou o
anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 04/08/2020
16:22:07

Boa tarde, Senhores(as) Licitantes! Comunico a todos que a empresa FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA PARA
O LOTE 01 enviou a proposta ajustada planilhas em PDF, no entanto não enviou as planilhas em Microsoft

Excel (extensão .XLS E XLSX), sendo em 2 (duas) vias, uma PROTEGIDA e outra DESPROTEGIDA,
CONTINUA...

Pregoeiro 04/08/2020
16:25:25

CONTINUAÇÃO: e ainda ficou faltando a Planilha de composição de custos e formação de preços unitários
de todos os itens e subitens que compõem a planilha orçamentária e VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

conforme o Termo de Referência, e demais elementos pertinente (7.2.3, 7.2.4 e 7.2.5).
Pregoeiro 04/08/2020

16:27:31
Informo ainda que a empresa está dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo assim irei

convocar o anexo novamente para que seja inserido os arquivos terá o prazo até as 10:33:55 para enviar
os arquivos.

Sistema 04/08/2020
16:27:37

Senhor fornecedor FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 08.992.911/0001-54, solicito o envio do
anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 04/08/2020
16:31:48

Referente ao prazo de DILAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DA PROPOSTA COM SUAS PECULARIDADES
solicitado pela empresa FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA, não será aceito tendo em vista que empresa não

comprovou fato superveniente conforme menciona no subitem 6.11.1.1 do Edital.
Sistema 05/08/2020

10:21:14
Senhor Pregoeiro, o fornecedor FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 08.992.911/0001-54, enviou o

anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 05/08/2020

11:01:23
Bom dia, Senhores(as) Licitantes!

Pregoeiro 05/08/2020
11:01:41

Irei dar continuidade nos procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico.

Pregoeiro 05/08/2020
11:01:52

Peço que aguardem alguns instante, por favor!

Pregoeiro 05/08/2020
11:05:34

Senhores(as) Licitantes,confirmo o recebimento tempestivo do anexo solicitado à empresa FILGUEIRA &
FILGUEIRA LTDA para o lote 01.

Pregoeiro 05/08/2020
11:12:10

Senhores(as) Licitantes, considerando a necessidade de análise por parte do Órgão Técnico (AMMA) da
proposta de preços e documentação apresentada pela empresa FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA, realizarei

a suspensão desta sessão, com previsão de reabertura para o dia 07/08/2020, às 16:00 horas.
Pregoeiro 05/08/2020

11:13:05
Senhores(as) Licitantes, considerando a necessidade de análise por parte do Órgão Técnico (AMMA) da

proposta de preços e documentação apresentada pela empresa FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA, realizarei
a suspensão desta sessão, com previsão de reabertura para o dia 07/08/2020 (sexta-feira), às 16:00

horas.
Pregoeiro 05/08/2020

11:15:27
Obrigada pela participação de todos, peço estejam logados na próxima sessão!

Pregoeiro 07/08/2020
16:01:26

Boa tarde, Senhores(as) Licitantes!
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Pregoeiro 07/08/2020
16:01:33

Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 062/2020.

Pregoeiro 07/08/2020
16:01:40

Irei dar continuidade nos procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico.

Pregoeiro 07/08/2020
16:01:49

Peço que aguardem alguns instante, por favor!

Pregoeiro 07/08/2020
16:07:29

Para FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA - Senhores(as) Licitantes, após análise por parte do Órgão Técnico
(AMMA) da proposta de preços ajustada, das Planilhas que se referem ao objeto a ser contratado, BDI e
Cronograma Físico-financeiro, bem como dos documentos relativos à qualificação técnica apresentados

pela empresa FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA, CONTINUA...
Pregoeiro 07/08/2020

16:07:40
Para FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA - CONTINUAÇÃO: o Órgão Técnico (AMMA) manifestou-se pela
exequibilidade da proposta apresentada, bem como pela APTIDÃO da empresa, em decorrência da

proposta e documentos de habilitação estarem em conformidade com o exigido no edital.
Pregoeiro 07/08/2020

16:11:01
Senhores(as) Licitantes, a proposta escrita apresentada pela empresa FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA

comprova o atendimento das exigências fixadas no Edital, razão pela qual promoverei neste momento a
aceitação da proposta no sistema.

Pregoeiro 07/08/2020
16:14:58

Senhores(as) Licitantes, após análise da proposta e documentação, o Órgão Técnico (AMMA) concluiu pelo
pleno atendimento às exigências do edital por parte da empresa FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA.

Pregoeiro 07/08/2020
16:15:58

Dessa forma, com fundamento na manifestação técnica, realizei a aceitação da proposta e farei neste
momento habilitação da empresa FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA, declarando-a vencedora do PE nº

062/2020.
Sistema 07/08/2020

16:17:33
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 07/08/2020

16:18:07
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 07/08/2020 às 16:47:00.

Pregoeiro 07/08/2020
16:18:35

Senhores(as) Licitantes, com fundamento na manifestação técnica, neste momento realizarei a aceitação
da proposta e, de igual forma, realizarei no sistema a habilitação da empresa FILGUEIRA & FILGUEIRA

LTDA, declarando-a vencedora do PE nº 062/2020, de modo que será aberto o prazo de 30 (trinta)
minutos para eventual registro de intenção de recurso.

Pregoeiro 07/08/2020
16:18:56

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 07/08/2020

16:19:12
CONTINUAÇÃO: sem adentrar ao mérito da questão, manifestando pela admissão ou não das razões

descritas.”
Pregoeiro 07/08/2020

16:19:21
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.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Suspensão
Administrativa

05/08/2020
11:23:00

Previsão de Reabertura: 07/08/2020 16:00:00.  Motivo: Considerando a necessidade de análise por
parte do Órgão Técnico (AMMA) da proposta de preços e documentação apresentada na qualificação
técnica apresentada pela empresa FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA para o lote 01, realizarei a suspensão
desta sessão.

Reativado 07/08/2020
16:00:28

Abertura de Prazo 07/08/2020
16:17:33 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de Prazo

07/08/2020
16:18:07 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 07/08/2020 às 16:47:00.

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 16:56 horas do dia 07 de agosto 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

KARITAS REIS DE SOUZA
Equipe de Apoio
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