
Às 08:46:31 horas do dia 16 de Julho de 2020 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Pregoeiro(a) Oficial e
respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos
relativos ao referido pregão que tem como objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de serviços
de equipe de apoio para eventos e outras ações promovidas no Município de São João Batista do Glória/MG..

O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/02; na Lei
Complementar nº 123/06; no(a) ; subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e pelas disposições
fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido pregão.

Iniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) 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.

Fornecedor(es) participante(s)
Participou(aram) deste pregão o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor CNPJ ME / EPP

ABS SEGURANCA PRIVADA EIRELI 18.972.860/0001-52 Sim

L. DE S. ESPORTES EIRELI 13.049.979/0001-34 Sim

Propostas
A participação na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste
edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta
inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS
AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas do Item 1

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo Valor Inicial Situação Motivo

99441 L. DE S. ESPORTES EIRELI 13.049.979/0001-
34

Serviço Serviço R$ 79.662,00 Classificada --

88277 ABS SEGURANCA PRIVADA
EIRELI

18.972.860/0001-
52

Serviço Serviço R$
180.000,00

Classificada --

Lances do Item 1

Fornecedor CNPJ Valor Lance Data/Hora Tipo

L. DE S. ESPORTES EIRELI 13.049.979/0001-34 R$ 132,77 15/07/2020 11:37:13 Classificado

ABS SEGURANCA PRIVADA EIRELI 18.972.860/0001-52 R$ 300,00 15/07/2020 18:47:48 Classificado

Mensagens do Item 1

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO
GLORIA/MG
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Usuário Data/Hora MensagemMensagens do Item 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 16/07/2020
10:46:28

O ITEM 1 foi fracassado pelo seguinte motivo: Preço do licitante acima do valor orçado.

Sistema 16/07/2020
10:43:55

O tempo de negociação está encerrado.

Pregoeiro 16/07/2020
10:35:03

Licitante ABS SEGURANCA PRIVADA EIRELI seu preço está acima do nosso valor orçado,
consegue chegar no valor de pelo menos R$132,77?

Pregoeiro 16/07/2020
10:34:29

Nos termos do art. 32, §3º do decreto 10024/2019 o pregoeiro admitirá o reinicio da etapa de
envio de lance em prol da consecução do melhor preço tendo em vista a impossibilidade de
homologação acima do valor estimado.

Sistema 16/07/2020
10:33:55

O ITEM 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.

Pregoeiro 16/07/2020
10:29:57

Empresa: L. DE S. ESPORTES EIRELI - 13049979000134, INABILITADA por descumprir as
regras do Edital, conforme despacho: Não apresentou Autorização de funcionamento da
empresa licitante expedido pelo Ministério da Justiça bem como, comprovação de que os
vigilantes que compões seu quadro profissional tenham curso de formação em
estabelecimento autorizado pelo ministério da Justiça, conforme item 16.1.1 do edital e
item 9.12 do termo de referência.!

Sistema 16/07/2020
10:29:57

O detentor da melhor oferta é ABS SEGURANCA PRIVADA EIRELI venceu o ITEM - 1 pelo valor
de R$ 300,00.

Sistema 16/07/2020
09:48:30

O tempo de negociação está encerrado.

Sistema 16/07/2020
09:38:30

O ITEM 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.

Fornecedor:
88277

16/07/2020
09:26:40

O licitante deixou de apresentar o documento solicitado no item 9.12 Autorização de
funcionamento da empresa licitante expedido pelo Ministério da Justiça bem como, comprovação
de que os vigilantes que compões seu quadro profissional tenham curso de formação em
estabelecimento autorizado pelo ministério da Justiça.

Sistema 16/07/2020
09:16:00

Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 1 foi
encerrado sem a prorrogação automática.

Sistema 16/07/2020
09:16:00

Como já houve o reinicio da fase competitiva e mesmo assim não houve prorrogação automática.
O detentor da melhor oferta é L. DE S. ESPORTES EIRELI venceu o ITEM - 1 pelo valor de R$
132,77.

Pregoeiro 16/07/2020
09:15:06

Abaixe mais o preço fornecedor 994441

Pregoeiro 16/07/2020
09:13:34

Disponha.

Fornecedor:
88277

16/07/2020
09:09:45

Mas de qualquer forma obrigado pelo esclarecimento.

Fornecedor:
88277

16/07/2020
09:09:22

As cotações foram realizadas todas por empresas devidamente autorizadas como solicitado no
edital? Consta no processo essas cotações e a prova que possuem tal autorização, ou são
apenas prestadoras de serviços? Para identificar se uma determinada empresa cumpre o
requisito do edital é somente entrar no site:
https://servicos.dpf.gov.br/pgdwebcertificado/public/pages/empresa/consultarSituacaoEmpresa.jsf,
digitar o CNPJ e poderá identificar se é autorizada ou não!



Mensagens do Item 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 16/07/2020
09:06:00

O ITEM 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es),
não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 1 será
encerrado automaticamente! A disputa do ITEM 1 foi reiniciada pelo seguinte motivo: Nos termos
do art. 32, §3º do decreto 10024/2019 o pregoeiro admitirá o reinicio da etapa de envio de
lance em prol da consecução do melhor preço.

Pregoeiro 16/07/2020
09:04:44

Fornecedor 88277 para definição do preço de mercado a unidade requisitante realizou
orçamentos prévios do objeto nos termos definido no edital e será este o teto máximo que poderá
o processo ser homologado. As cotações iniciais demonstram que o preço pode ser exequível.

Sistema 16/07/2020
08:58:39

Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 1 foi
encerrado sem a prorrogação automática.

Fornecedor:
88277

16/07/2020
08:56:30

Sr. (a) Pregoeiro (a), os valores orçados estão muito abaixo dos valores de mercado para a
prestação de serviços de segurança com a devida autorização do Ministério da Justiça e Polícia
Federal conforme exige o edital. Esses valores são totalmente inexequíveis!

Pregoeiro 16/07/2020
08:52:16

Vamos dar lances pessoal.

Fornecedor:
88277

16/07/2020
08:49:53

Bom dia!

Pregoeiro 16/07/2020
08:48:55

Vamos aos lances.

Sistema 16/07/2020
08:48:39

O ITEM 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos.

Sistema 16/07/2020
08:48:39

Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase
competitiva o ITEM 1 será encerrado automaticamente!

Fornecedor:
99441

16/07/2020
08:47:50

bom dia

Sistema 16/07/2020
08:47:50

O ITEM 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

Pregoeiro 16/07/2020
08:47:32

Vamos dar início à sessão.

Classificação Final do Item 1

Posição Licitante CNPJ Melhor Oferta

1° ABS SEGURANCA PRIVADA EIRELI 18.972.860/0001-52 R$ 300,00

Recursos do Item 1

Mensagens Geral

Usuário Data/Hora Mensagem

Pregoeiro 16/07/2020 08:46:31 Bom dia senhores licitantes!



Autenticação: 09CDF336D7B6AF15C273B9FB629EC05D

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:46:28 horas do dia 16 de Julho de 2020 cuja ata foi lavrada
pelo(a) Pregoeiro(a).

KETELIN CAMILE DOS REIS MARQUES 
Pregoeiro(a) Oficial

LUDMILSON FERDINANDO DE OLIVEIRA 
Equipe de Apoio


