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Pregão Eletrônico
389087.42016.5766.4357.109745000.467

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00004/2016
Às 09:00 horas do dia 14 de abril de 2016, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento
legal 158/15 de 23/10/2015, 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 17.145/2016, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00004/2016. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de
plataforma elevatória vertical de acessibilidade, para transporte de pessoas com mobilidade reduzida, incluindo-se a entrega, montagem, instalação e assistência
técnica durante o prazo de garantia.. 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: PLATAFORMA - TRANSPORTE VERTICAL / HORIZONTAL / INCLINADA
Descrição Complementar: Plataforma elevatória vertical de acessibilidade, para transporte de pessoas com mobilidade reduzida, incluindo-se a entrega,
montagem, instalação e assistência técnica durante o prazo de garantia, conforme especificações mínimas constantes no Termo de Referência.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 29.070,1500
Situação: Cancelado na aceitação
Histórico
Item: 1 - PLATAFORMA - TRANSPORTE VERTICAL / HORIZONTAL / INCLINADA
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

Fornecedor

02.761.825/0001-54 BRANDAO COMERCIO DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EIRELI - ME

Porte
ME/EPP

Declaração
ME/EPP/COOP

Quantidade

Valor Unit.

Valor Global

Sim

Sim

1

R$ 35.000,0000

R$ 35.000,0000

Data/Hora
Registro
14/04/2016
08:42:46

Marca: Solar
Fabricante: Nacional
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Modelo / Versão: de acordo com o edital
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição mínima do equipamento: 5.3.1. Destinação: Pessoas portadoras de necessidades especiais;
5.3.2. Capacidade: 250 kg; 5.3.3. Percurso aproximado: 4 metros; 5.3.4. Velocidade Nominal: 6 m/min a 9 m/min; 5.3.5. Quantidade de paradas: 2;
5.3.6. Entradas: Na mesma prumada; 5.3.7. Sistema de Tração: Hidráulico; 5.3.8. Cabina: Cabine revestida em chapa de aço carbono com pintura
eletrostática. Corrimão de estrutura lisa e não deslizante. Piso em chapa metálica antiderrapante. Dimensões: 900 x 1.500 x 1.100 mm (LxPxH);
5.3.9. Botoeira de Cabina: Espelho em aço inoxidável escovado com botões de micro movimento auto iluminado com acionamento tipo pressão
constante, com braile. Botões do tipo: Emergência. Chave de liga/desliga; 5.3.10. Comando: Comando modelo P4. Processamento digital das
informações, com placas de comando para todas as operações; 5.3.11. Botoeira de Pavimento: Espelho em aço inoxidável escovado com botões de
micro movimento auto iluminados; 5.3.12. Porta de Pavimento (já existente na estrutura enclausurada da atual plataforma do CREA-SC): Na porta já
existente deverá ser instalado fecho eletromagnético que impede a abertura da porta quando a cabina não estiver no pavimento. Abertura útil: 900 x
1.100 mm; 5.3.13. Tratamento superficial: Serviço de galvanização a frio em todos os componentes de aço carbono. Pintura eletrostática a pó com
cura a quente

07.488.946/0001-98 LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E
EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

Sim

Sim

1

R$ 200.000,0000

R$ 200.000,0000

14/04/2016
08:51:14

Marca: marca
Fabricante: fabrica
Modelo / Versão: ... ... ...
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plataforma elevatória vertical de acessibilidade, para transporte de pessoas com mobilidade reduzida,
incluindo-se a entrega, montagem, instalação e assistência técnica durante o prazo de garantia, conforme especificações mínimas constantes no Termo
de Referência.

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 200.000,0000

07.488.946/0001-98

14/04/2016 09:00:02:230

R$ 35.000,0000

02.761.825/0001-54

14/04/2016 09:00:02:230

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Aberto

14/04/2016
09:10:00

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

14/04/2016
09:10:27

Batida iminente. Data/hora iminência: 14/04/2016 09:12:27.

Encerrado

14/04/2016
09:13:16

Item encerrado

Recusa

14/04/2016
10:43:13

Recusa da proposta. Fornecedor: BRANDAO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF:
02.761.825/0001-54, pelo melhor lance de R$ 35.000,0000. Motivo: Com fundamento no item 10.13, “d”, do Edital, uma vez
que apresenta preço superior ao máximo admitido pelo Edital, e nem em fase de lances, nem em negociação, aceitou reduzir o
valor da sua proposta.

Recusa

14/04/2016
10:59:30

Recusa da proposta. Fornecedor: LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 07.488.946/0001-98,
pelo melhor lance de R$ 200.000,0000. Motivo: Com fundamento no item 10.13, “d”, do Edital, uma vez que apresenta preço
superior ao máximo admitido pelo Edital, e nem em fase de lances, nem em negociação, aceitou reduzir o valor da sua
proposta.

Cancelado na
aceitação

14/04/2016
11:01:58

Item cancelado na aceitação. Motivo: Diante do resultado frustrado desta licitação, o item será cancelado na fase de aceitação
para se possibilitar o prazo recursal.
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Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens
Data

Mensagem

Pregoeiro

14/04/2016 09:00:20

Bom dia, senhores licitantes! Estamos iniciando os trabalhos do Pregão Eletrônico n. 004/2016 deste CREA-SC.

Pregoeiro

14/04/2016 09:00:56

Inicialmente, realizaremos a análise preliminar da proposta apresentada e, em seguida, abriremos a etapa
competitiva para o item. Por favor, permaneçam conectados.

Pregoeiro

14/04/2016 09:09:15

Senhores licitantes. Conforme Edital, as propostas que mantiverem, ao final da fase de lances e negociação,
preços superiores ao máximo admitido no Edital, serão desclassificadas. Favor atentar a isso, pois todas as atuais
propostas encontram-se acima do limite de preço do Edital.

Pregoeiro

14/04/2016 09:09:43

Abriremos a etapa competitiva para o item. Por favor, permaneçam conectados.

Pregoeiro

14/04/2016 09:10:11

O item está aberto para lances.

Sistema

14/04/2016 09:10:27

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 09:12 de 14/04/2016, após isso entrará(ão) no encerramento
aleatório.

Sistema

14/04/2016 09:14:01

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

Pregoeiro

14/04/2016 09:15:18

Senhores licitantes, passaremos à fase de conformidade e aceitabilidade de propostas. Por favor, permaneçam
conectados.

Pregoeiro

14/04/2016 09:15:35

Passaremos à fase de negociação para o item.

Pregoeiro

14/04/2016 09:17:08

Para BRANDAO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME - Senhor licitante. Bom dia.
Questionamos: sob pena de desclassificação da sua proposta, há possibilidade de redução do valor proposto para
o item?

02.761.825/0001-54

14/04/2016 09:19:13

Ola bom Dia Sr pregoeiro não tem como reduzir nosso valor

Pregoeiro

14/04/2016 09:22:15

Para BRANDAO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME - Senhor licitante. O preço máximo
admitido pelo Edital para o item é de R$ 29.070,15. Considerando todas as atuais circunstâncias de mercado e a
nossa necessidade nessa aquisição, não há como, ao menos, ofertar o preço limite do Edital?

02.761.825/0001-54

14/04/2016 09:25:19

Posso verificar com o Fabricante a possibilidade de um desconto me conceda 1 hora hora

Pregoeiro

14/04/2016 09:26:53

Para BRANDAO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME - Ok senhor licitante. Ficamos no
aguardo. Muito obrigado.

Pregoeiro

14/04/2016 10:27:52

Para BRANDAO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME - Senhor licitante. Alguma resposta?

Pregoeiro

14/04/2016 10:33:06

Para BRANDAO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME - Senhor licitante. Alguma resposta?

02.761.825/0001-54

14/04/2016 10:33:41

Estou conversando com o Sr.º Aderbal da Ilha mar elevadores que representa a Daiken o valor de referencia esta
muito baixo com conseguimos atender com esse valor

Pregoeiro

14/04/2016 10:35:21

Para BRANDAO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME - O senhor precisa de mais tempo?

02.761.825/0001-54

14/04/2016 10:39:05

Não ja chegamos em valor mais não consigo atender o valor estimado e o valor que a fabrica vende pra nossa
empresa e temos que colocar os impostos e o nosso Lucro assim não consigo reduzir o nosso valor

Pregoeiro

14/04/2016 10:40:01

Para BRANDAO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME - Ok senhor licitante. Muito obrigado.
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Pregoeiro

14/04/2016 10:42:47

A proposta de preços ofertada pela licitante BRANDAO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI – ME
para o item será desclassificada, com fundamento no item 10.13, “d”, do Edital, uma vez que apresenta preço
superior ao máximo admitido pelo Edital, e nem em fase de lances, nem em negociação, aceitou reduzir o valor
da sua proposta.

Pregoeiro

14/04/2016 10:43:57

Para LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Senhor licitante. Bom dia. Questionamos: sob
pena de desclassificação da sua proposta, há possibilidade de redução do valor proposto para o item?

Pregoeiro

14/04/2016 10:48:34

Para LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Senhor licitante. Questionamos novamente:
sob pena de desclassificação da sua proposta, há possibilidade de redução do valor proposto para o item?

Pregoeiro

14/04/2016 10:52:31

Para LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Senhor licitante. Questionamos novamente:
sob pena de desclassificação da sua proposta, há possibilidade de redução do valor proposto para o item?
Aguardaremos mais 05 (cinco) minutos pela manifestação, sendo que o silêncio importará em negativa à
negociação.

Pregoeiro

14/04/2016 10:58:30

Para LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Ok senhor licitante. Muito obrigado.

Pregoeiro

14/04/2016 10:58:56

A proposta de preços ofertada pela licitante LINK-SYSTEM TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP para o
item será desclassificada, com fundamento no item 10.13, “d”, do Edital, uma vez que apresenta preço superior
ao máximo admitido pelo Edital, e nem em fase de lances, nem em negociação, aceitou reduzir o valor da sua
proposta.

Pregoeiro

14/04/2016 11:01:37

Diante do resultado frustrado desta licitação, o item será cancelado na fase de aceitação para se possibilitar o
prazo recursal.

Sistema

14/04/2016 11:01:58

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

14/04/2016 11:02:22

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 14/04/2016 às 11:23:00.

Eventos do Pregão
Evento

Data/Hora

Abertura de Prazo

14/04/2016 11:01:58

Abertura de prazo para intenção de recurso

Observações

Informado Fechamento
de Prazo

14/04/2016 11:02:22

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 14/04/2016 às 11:23:00.

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 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:26
horas do dia 14 de abril de 2016, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ALEXANDRE TIETZ LAIBIDA
Pregoeiro Oficial

ISABELA KATSCHAROWSKI AGUIAR
Equipe de Apoio
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MURILO REBELLO HOFFMANN
Equipe de Apoio

Voltar
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