
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: CRESS CONSELHO REGIONAL SERVICO SOCIAL - CRESS

CONSELHO REGIONAL SERVICO SOCIAL RS - (RS)

 

    Licitação: (Ano: 2016/ CRESS CONSELHO REGIONAL SERVICO SOCIAL / Nº Processo:

30.01.020.2016)

 

     Às 14:16:44 horas do dia 05/01/2017 no endereço RUA CEL ANDRE BELO-452 CXBB

23, bairro MENINO DEUS, da cidade de PORTO ALEGRE - RS, reuniram-se o Pregoeiro da

disputa Sr(a). JOVENY TEIXEIRA SILVEIRA JACOBSEN, e a respectiva Equipe de Apoio,

designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão

Nº Processo: 30.01.020.2016 - 2016/PE 01/2017 que tem por objeto Contratação de

empresa especializa para prestação de serviços continuados de limpeza, higienização e

conservação das instalações e imobiliárias da sede do Conselho Regional de Serviço Social

- 10ª Região, incluindo o fornecimento de mão-de-obra uniformizada e identificada incluindo

EPI's.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializa para prestação de serviços continuados de

limpeza, higienização e conservação das instalações e imobiliárias da sede do Conselho

Regional de Serviço Social - 10ª Região, incluindo o fornecimento de mão-de-obra

uniformizada e identificada incluindo EPI's.

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializa para prestação de serviços continuados de

limpeza, higienização e conservação das instalações e imobiliárias da sede do Conselho

Regional de Serviço Social - 10ª Região, incluindo o fornecimento de mão-de-obra

uniformizada e identificada incluindo EPI's.

Data-Hora Fornecedor Proposta

02/01/2017 16:08:48:692 DESENFECSUL LIMPADORA E CONSERVADORA DE
PREDIOS LT  R$ 3.100,00

04/01/2017 23:42:46:183 R.S.AZIN CONSULTORIA SERVICOS E GESTAO
EMPRESARIAL  R$ 1.710,00

05/01/2017 11:22:19:516 BARUR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA ME  R$ 1.700,98

Data-Hora Fornecedor Lance

05/01/2017 11:22:19:516 BARUR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA ME  R$ 1.700,98
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    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 05/01/2017, às 14:56:16 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializa

para prestação de serviços continuados de limpeza, higienização e conservação das

instalações e imobiliárias da sede do Conselho Regional de Serviço Social - 10ª Região,

incluindo o fornecimento de mão-de-obra uniformizada e identificada incluindo EPI's. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/01/2017, às 15:05:12 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/01/2017, às 15:05:12 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializa

para prestação de serviços continuados de limpeza, higienização e conservação das

instalações e imobiliárias da sede do Conselho Regional de Serviço Social - 10ª Região,

incluindo o fornecimento de mão-de-obra uniformizada e identificada incluindo EPI's. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - JOVENY TEIXEIRA SILVEIRA JACOBSEN - desclassificou o fornecedor:

BARUR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA ME. No dia 05/01/2017, às 16:03:55 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/01/2017, às 16:03:55 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializa

para prestação de serviços continuados de limpeza, higienização e conservação das

instalações e imobiliárias da sede do Conselho Regional de Serviço Social - 10ª Região,

incluindo o fornecimento de mão-de-obra uniformizada e identificada incluindo EPI's. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - JOVENY TEIXEIRA SILVEIRA JACOBSEN - desclassificou o fornecedor:

R.S.AZIN CONSULTORIA SERVICOS E GESTAO EMPRESARIAL. No dia 05/01/2017, às

16:51:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (1) - Contratação de empresa especializa para prestação de serviços continuados

de limpeza, higienização e conservação das instalações e imobiliárias da sede do Conselho

Regional de Serviço Social - 10ª Região, incluindo o fornecimento de mão-de-obra

uniformizada e identificada incluindo EPI's. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

04/01/2017 23:42:46:183 R.S.AZIN CONSULTORIA SERVICOS E GESTAO
EMPRESARIAL  R$ 1.710,00

05/01/2017 14:31:26:970 DESENFECSUL LIMPADORA E CONSERVADORA DE
PREDIOS LT  R$ 2.360,00
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    No dia 05/01/2017, às 15:05:12 horas, o Pregoeiro da licitação - JOVENY TEIXEIRA

SILVEIRA JACOBSEN - desclassificou o fornecedor - BARUR COMERCIO DE

ARTESANATOS LTDA ME, no lote (1) - Contratação de empresa especializa para prestação

de serviços continuados de limpeza, higienização e conservação das instalações e

imobiliárias da sede do Conselho Regional de Serviço Social - 10ª Região, incluindo o

fornecimento de mão-de-obra uniformizada e identificada incluindo EPI's. O motivo da

desclassificação foi: A pedido do próprio fornecedor.

 

    No dia 05/01/2017, às 16:03:55 horas, o Pregoeiro da licitação - JOVENY TEIXEIRA

SILVEIRA JACOBSEN - desclassificou o fornecedor - R.S.AZIN CONSULTORIA SERVICOS

E GESTAO EMPRESARIAL, no lote (1) - Contratação de empresa especializa para

prestação de serviços continuados de limpeza, higienização e conservação das instalações

e imobiliárias da sede do Conselho Regional de Serviço Social - 10ª Região, incluindo o

fornecimento de mão-de-obra uniformizada e identificada incluindo EPI's. O motivo da

desclassificação foi: Declaro a empresa R.S.AZIN como desistente por não ter atendido a

minha solicitação.

 

    No dia 05/01/2017, às 16:51:04 horas, o Pregoeiro da licitação - JOVENY TEIXEIRA

SILVEIRA JACOBSEN - desclassificou o fornecedor - DESENFECSUL LIMPADORA E

CONSERVADORA DE PREDIOS LT, no lote (1) - Contratação de empresa especializa para

prestação de serviços continuados de limpeza, higienização e conservação das instalações

e imobiliárias da sede do Conselho Regional de Serviço Social - 10ª Região, incluindo o

fornecimento de mão-de-obra uniformizada e identificada incluindo EPI's. O motivo da

desclassificação foi: Empresa desclassificada por não adequar a proposta ao valor

estimado.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

JOVENY TEIXEIRA SILVEIRA JACOBSEN

Pregoeiro da disputa

 

ALBERTO MOURA TERRES

Autoridade Competente

 

TIAGO FORGIARINI AIUB

Membro Equipe Apoio

 

DANI LEANDRO XAVIER DA COSTA
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Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
11.757.836/0001-51 BARUR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA ME

90.886.771/0001-10 DESENFECSUL LIMPADORA E CONSERVADORA DE PREDIOS LT

12.500.311/0001-07 R.S.AZIN CONSULTORIA SERVICOS E GESTAO EMPRESARIAL
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