
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 7 REGIAO - CONSELHO

REGIONAL DE PSICOLOGIA 7 REGIAO - (RS)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 7 REGIAO / Nº

Processo: 034/2018)

 

     às 10:17:18 horas do dia 11/06/2018 no endereço AV  PROTASIO ALVES-2854/SL.301,

bairro PETROPOLIS, da cidade de PORTO ALEGRE - RS, reuniram-se o Pregoeiro da

disputa Sr(a). MARCELO BORGES TEIXEIRA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado

pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº

Processo: 034/2018 - 2018/06/2018 que tem por objeto 1.1.Contratação de empresa para

prestação de serviços de limpeza e conservação das dependências do CRP/RS, em Porto

Alegre/RS, mediante a alocação de 01 (um) funcionário, com vínculo empregatício, em

regime diário, 03 (três) vezes por semana, nas segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-

feiras, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h, conforme especificações constantes no

objeto deste edital e no Termo de Referência - Anexo I, com fornecimento de uniforme e

EPIs. O fornecimento de materiais de limpeza competirá ao CRP/RS.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação

das dependências do CRP/RS, em Porto Alegre/RS, mediante a alocação de 01 (um)

funcionário, com vínculo empregatício, em regime diário, 03 (três) vezes por semana, nas

segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h,

conforme especificações constantes no objeto deste edital e no Termo de Referência -

Anexo I, com fornecimento de uniforme e EPI�s. O fornecimento de materiais de limpeza

competirá ao CRP/RS.

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

seguintes menores preços:

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/06/2018 15:35:28:559 JR BRASIL PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI - EPP  R$ 2.620,00

30/05/2018 17:23:24:449 R&B PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 2.620,00

06/06/2018 17:17:57:916 GRIJO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA EPP  R$ 2.610,00

08/06/2018 00:10:17:015 KAY SERVICOS E CONSERVACAO EIRELI ME  R$
999.999.999.999,99

28/05/2018 18:54:35:777 GOUVEA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME.  R$ 2.620,00

11/06/2018 08:26:40:030 ALPHALIMP CONSERVACAO PATRIMONIAL EIRELI ME  R$ 2.620,00

11/06/2018 00:44:20:450 DESTAK SERVICOS LTDA  R$ 31.359,36
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Lote (1) - Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação

das dependências do CRP/RS, em Porto Alegre/RS, mediante a alocação de 01 (um)

funcionário, com vínculo empregatício, em regime diário, 03 (três) vezes por semana, nas

segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h,

conforme especificações constantes no objeto deste edital e no Termo de Referência -

Anexo I, com fornecimento de uniforme e EPI�s. O fornecimento de materiais de limpeza

competirá ao CRP/RS.

 

    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 á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 11/06/2018, às 11:26:12 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de limpeza e conservação das dependências do CRP/RS, em Porto

Alegre/RS, mediante a alocação de 01 (um) funcionário, com vínculo empregatício, em

regime diário, 03 (três) vezes por semana, nas segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-

feiras, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h, conforme especificações constantes no

objeto deste edital e no Termo de Referência - Anexo I, com fornecimento de uniforme e EPI�

s. O fornecimento de materiais de limpeza competirá ao CRP/RS. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 12/06/2018, às 16:26:07 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/06/2018, às 16:26:07 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de limpeza e conservação das dependências do CRP/RS, em Porto

Alegre/RS, mediante a alocação de 01 (um) funcionário, com vínculo empregatício, em

regime diário, 03 (três) vezes por semana, nas segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-

feiras, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h, conforme especificações constantes no

objeto deste edital e no Termo de Referência - Anexo I, com fornecimento de uniforme e EPI�

s. O fornecimento de materiais de limpeza competirá ao CRP/RS. -  a situação do lote foi

Data-Hora Fornecedor Lance

11/06/2018 11:16:58:052 ALPHALIMP CONSERVACAO PATRIMONIAL EIRELI ME  R$ 2.181,35

11/06/2018 11:18:45:105 JR BRASIL PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI - EPP  R$ 2.215,00

11/06/2018 11:18:04:953 DESTAK SERVICOS LTDA  R$ 2.239,99

11/06/2018 11:05:29:016 GRIJO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA EPP  R$ 2.310,00

28/05/2018 18:54:35:777 GOUVEA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME.  R$ 2.620,00

30/05/2018 17:23:24:449 R&B PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 2.620,00

11/06/2018 11:12:07:601 KAY SERVICOS E CONSERVACAO EIRELI ME  R$ 2.621,00
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alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELO

BORGES TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: ALPHALIMP CONSERVACAO

PATRIMONIAL EIRELI ME. No dia 13/06/2018, às 15:05:14 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/06/2018, às 15:05:14 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de limpeza e conservação das dependências do CRP/RS, em Porto

Alegre/RS, mediante a alocação de 01 (um) funcionário, com vínculo empregatício, em

regime diário, 03 (três) vezes por semana, nas segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-

feiras, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h, conforme especificações constantes no

objeto deste edital e no Termo de Referência - Anexo I, com fornecimento de uniforme e EPI�

s. O fornecimento de materiais de limpeza competirá ao CRP/RS. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise dos

documentos de habilitação, o arrematante do lote foi considerado habilitado e declarado

vencedor. Os originais ou cópias autenticadas dos documentos de habilitação deverão ser

encaminhados pelo licitante vencedor ao CRPRS, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis

após o encerramento do pregão. No dia 13/06/2018, às 15:40:43 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/06/2018, às 15:40:43 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de limpeza e conservação das dependências do CRP/RS, em Porto

Alegre/RS, mediante a alocação de 01 (um) funcionário, com vínculo empregatício, em

regime diário, 03 (três) vezes por semana, nas segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-

feiras, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h, conforme especificações constantes no

objeto deste edital e no Termo de Referência - Anexo I, com fornecimento de uniforme e EPI�

s. O fornecimento de materiais de limpeza competirá ao CRP/RS. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Prezados, informamos que

os documentos de habilitação apresentados atendem às exigências do Edital e o valor da

proposta encontra-se de acordo com os preços praticados no mercado.

 

    No dia 13/06/2018, às 15:40:43 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de limpeza e conservação das dependências do CRP/RS, em Porto

Alegre/RS, mediante a alocação de 01 (um) funcionário, com vínculo empregatício, em

regime diário, 03 (três) vezes por semana, nas segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-

feiras, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h, conforme especificações constantes no

objeto deste edital e no Termo de Referência - Anexo I, com fornecimento de uniforme e EPI�

s. O fornecimento de materiais de limpeza competirá ao CRP/RS. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JR BRASIL PRESTADORA DE

SERVICOS - EIRELI - EPP com o valor R$ 2.100,00.
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    às10:44:27 do dia 11/06/2018 as seguintes datas foram alteradas por MARCELO

BORGES TEIXEIRA: inicio da disputa (de 11/06/2018-10:15:00 para 11/06/2018-11:00:00)

 

    No dia 12/06/2018, às 16:26:07 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELO BORGES

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - ALPHALIMP CONSERVACAO PATRIMONIAL

EIRELI ME, no lote (1) - Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e

conservação das dependências do CRP/RS, em Porto Alegre/RS, mediante a alocação de

01 (um) funcionário, com vínculo empregatício, em regime diário, 03 (três) vezes por

semana, nas segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras, no horário das 08h às 12h e

das 13h às 17h, conforme especificações constantes no objeto deste edital e no Termo de

Referência - Anexo I, com fornecimento de uniforme e EPI�s. O fornecimento de materiais de

limpeza competirá ao CRP/RS. O motivo da desclassificação foi: Fica a licitante

ALPHALIMP CONSERVACAO PATRIMONIAL EIRELI ME desclassificada em decorrência

da planilha de custos apresentada estar em desconformidade ao edital. No módulo 1 da

planilha, ao informar o salário base no valor de R$ 659,40, o licitante considerou 28 horas

semanais, quando o edital informa 24 horas semanais. O erro no preenchimento deste valor

incidiu sobre os demais itens atrelados ao mesmo. No módulo 3 da planilha de custos, a

licitante onera os itens de equipamentos, materiais de consumo e utensílios, o que que

diverge do edital, uma vez que o mesmo informa que apenas os uniformes e EPI's serão

fornecidos pela contratada.

 

    No dia 18/06/2018, às 12:00:19 horas, a autoridade competente da licitação - EVELISE

ARISPE DE CAMPOS - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    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.

 

MARCELO BORGES TEIXEIRA

Pregoeiro da disputa

 

EVELISE ARISPE DE CAMPOS

Autoridade Competente

 

JUNIOR POEGERE

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
28.809.301/0001-80 ALPHALIMP CONSERVACAO PATRIMONIAL EIRELI ME

18.152.244/0001-55 DESTAK SERVICOS LTDA
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08.594.951/0001-48 GOUVEA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME.

14.801.463/0001-67 GRIJO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA EPP

19.403.209/0001-24 JR BRASIL PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI - EPP

21.746.218/0001-60 KAY SERVICOS E CONSERVACAO EIRELI ME

21.545.589/0001-83 R&B PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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