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+) Pregão Eletrõnico

986595.1232021 .4969 .4696 .68837934

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA SP

Ata de Realização do Pregão Eletrõnico
NO 00123/2021

Às 09;00 horas do dia 12 de janeiro de 2022. reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Orgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 1522/2021 de 01/01/2022, em atendimento às disposições
contidas na Leí no l0.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto no l0.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao
Processo no 448, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão no 00123/2021. Modo de disputa:
Aberto/Fechado. Objeto: Licença de software de gestão de destino turístico, incluindo treinamento e suporte técnico. 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:gl
' '\ Descrição: Informática - locação ( software )

'Descrição Complementar: Informática - locação ( software )
Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: l Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 78.600,0000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: ABET PROJETOS TURÍSTICOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 84.000,0000 e com valor negociado
a R$ 78.600,0000

Histórico
Item: l p.Informática locação ( software )

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com 'k na frente foram desclassificadas)

Declaração QuantidadeCNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP
Equiparada

Data/Hora
Registro

R$ 120.000,0000 R$ 120.000,0000 11/01/2022
17:47:33

Valor Unit. ValorGlobal

22.358.831/0001-72 ABET
PROJETOS
TURÍSTICOS
EIRELI

Sim Sím l

''3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seleção e contratação de empresa para fornecimento de
licenciamento de serviço continuado Software de Gestão de Destino Turístico, incluindo treinamento, suporte
técnico para atender às necessidades do Município de Jaguariúna.
Porte da empresa: ME/EPP

l0.668.538/0001-221DEIA Sim Sim l R$600.000,0000R$600.000,0000 10/01/2022
GOOD i 1 16:30:47
SOLUCOES
PARA
INTERNET
LIDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O presente Pregão Eletrõnico tem por objeto a licença de software
de gestão de destino turístico, incluindo treinamento e suporte técnico, conforme demais especificações descritas
no ANEXOI.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com 'k na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
Valor do Lance ?31:; #Hll& g $#l? #$) 4 CNPJ/CPF
R$ 600.000,0000 10.668.538/0001-22

R$ 120.000,0000 22.358.831/0001-72

R$ 119.999,0000 10.668.538/0001-22
R$ 119.000,0000 10.668.538/0001-22
R$ 84.000,0000 22.358.831/0001-72

Data/Hora Registro
12/01/2022 09:00:00:660
12/01/2022 09:00:00:660

12/01/2022 09:20:53:070
12/01/2022 09:37:39:980

12/01/2022 09:37:40:067

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos gijli tIDataÍI ;ÜilÜ?üü.fila 1l 3 #;l Ü # iÊ jliX 5:iãkHP'xh 3 Observações
Encerramento 12/01/2022 Item com análise de propostas finalizada.
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análise de
propostas

Abe rtu ra

09:04=17

12/0102022 Item aberto para lances. 4
Encerramento 12/01/2022 Item com etapa aberta encerrada

Início la 12/01/2022 Fornecedores convocados para a lo etapa fechada apresentaram lance entre R$ 119.999.0000
etapa fechada 09:36:34 R$ 120.000,0000.

Encerramento 1090112022 Item encerrado para lances.

etapa fechada 129011205211tem com etapa fechada encerrada
Abertura do

prazo - 12/01/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor ABET PROJETOS TURÍSTICOS EIRELI, CNPJ/CPF
Convocação 10:38:11 22.358.831/0001-72
anexo

Encerramento
do prazo - 12/01/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ABET PROJETOS TURÍSTICOS
Convocação 10:43:01 EIRELI, CNPJ/CPF: 22.358.831/0001-72.
anexo

Aceite de
proposta

12/01/2022 11ie te.individual da proposta. Fornecedor: ABET PROJETOS TURÍSTICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
'10 51 10 ?;'118.831/0001-72, pelo melhor lance de R$ 84.000,0000 e com valor negociado a R$

78.600,0000. Motivo: valor negociado

Habilitação de 12/01/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ABET PROJETOS TURÍSTICOS EIRELI -
' ) fornecedor 10:51:20 CNPJ/CPF: 22.358.831/0001-72

Regístro de
intenção de
recurso

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: IDEIA G00D SOLUCOES PARA INTERNET LIDA
12/01/2022 CNPJ/CPF: 10668538000122. Motivo: Verificando a proposta enviada até a data da disputa,
10:56:25 constatado não estar completa e assinada. Verificado ainda dentro das comunicações via chat

que pregoeiro e lícitante se conhece

Intenção de recurso rejeitada. Fornecedora IDEIA G00D SOLUCOES PARA INTERNET LIDA,
CNPJ/CPF; 10668538000122. Motivo; A falta de dados na proposta inicial não é motivo de

12/01/2022 desclassificação pois pode ser sanado com a proposta final como foi realizada. Em relação à
11:40:10 participação do fornecedor à planilha de preços f também não é de forma alguma impeditiva sua

participação, uma vez que a empresa não tem acesso à média obtida até o término dos lances,
portanto rejeito a intenção de recurso.

Recusa de
intenção de
recurso

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso

12/01/2022 10:56
Data/Hora Admissibilidade Situação

l0.668.538/0001-22 12/01/2022 11:40 Recusado

Motivo Intenção:Verificando a proposta enviada até a data da disputa, constatado não estar completa
e assinada. Verificado ainda dentro das comunicações via chat que pregoeiro e licitante se conhecem e
tem relacionamento de negócios para formação do preço do certame. Gostaria de verificar se esses
dois itens são causa de desclassificação do lícitante.
Motivo Aceite ou Recusa:A falta de dados na proposta inicial não é motivo de desclassificação pois
pode ser sanado com a proposta final como foi realizada. Em relação à participação do fornecedor à
planllha de preços , também não é de forma alguma impeditiva sua participação, uma vez que a
empresa não tem acesso à média obtida até o término dos lances, portanto rejeito a intenção de
recurso

Troca de Mensagens
Data Mensagem

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início
dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de

abertura para disputa será entre 08:00 e 18;00. Mantenham-se conectados.

Sistema 12/01/2022
09:00:00

Pregoeiro

Sistema

12/01/2022
09:03:54

bom dia senhores, estamos iniciando a sessão, fiquem atentos para a abertura dos
lances em alguns minutos

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será
iniciada. Mantenham-se conectados.

12/01/2022
09:20:00

Sistema 12/01/2022
09:20:01

O item l foi aberto. Solicitamos o envio de lances

Pregoeiro

Sistema

12/01/2022
09:23:00

aguardo lances expressivos

12/01/2022
09:36;34

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
119.999,0000 e R$ 120.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às

09:41:34 do dia 12/01/2022.

Sistema

Sistema

12/01/2022
09:41:35

12/01/2022

O item l está encerrado

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
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09=41:42 funcionalidade "Acompanhar Julgamento/ Habilitação/ Admissibilídade"

senhores, vamos iniciar o julgamento das propostas, por favor mantenham-se
conectados ,

Para ABET PROJETOS TURÍSTICOS EIRELI - senhor(a) bom dia â$ ,,

Pregoeiro 12/01/2022
09:43:07

Pregoeiro 12/01/2022
09:43:23

22.358.831/0001
71

12/01/2022
09:45:49

senhor(a) bom dia

Pregoeiro 12/01/2022
09:48:47

Para ABET PROJETOS TURÍSTICOS EIRELI - seu lance foi o melhora mas precisamos
negociar os valores... quanto o sr pode fazer?

Como houve lance fechado eu fuí no meu limite senhor(a)22.358.831/0001
72

12/01/2022
09:54:08

Pregoeiro 12/01/2022
09:58:52

Para ABET PROJETOS TURÍSTICOS EIRELI - o sr(a) enviou orçamento para composição
da planilha de custos, com um valor bem menor... por favor veja o que consegue

O ultimo orçamento enviado (45/2021) está com valor superior a minha proposta
atual. Além disso meu lance foi 30% abaixo do segundo colocado Senhora Pregoeira.

22.358.831/0001
72

12/01/2022
10:05:14

Pregoeiro 12/01/2022
10:09:03

Para ABET PROJETOS TURÍSTICOS EIRELI - nosso máximo permitido é de R$
78.600,00

22.358.831/0001
72

12/01/2022
10;12:53

me concede 5 minutos para analisar?

Pregoeiro 12/01/2022
10:13:46

Para ABET PROJETOS TURÍSTICOS EIRELI sím, fico no aguardo

22.358.831/0001
72

/'') Pregoeiro

12/01/2022
10:17:51

Tudo bem. Ofereço a proposta de R$ 78.600,00

12/01/2022
10:19:20

Para ABET PROJETOS TURÍSTICOS EIRELI é o mínimo que consegue?

22.358.831/0001
72

12/01/2022
10:20:27

Sím, senhora

Pregoeiro 12/01/2022
10:23:45

Para ABET PROJETOS TURÍSTICOS EIRELI - certo, estou verificando documento de
habilitação, porfavor aguarde

Para ABET PROJETOS TURÍSTICOS EIRELI - senhor(a), tudo certo com documentos,
solicito que envie a proposta readequada... vou abrir o anexo

Senhor fornecedor ABET PROJETOS TURÍSTICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 22.358.831/0001
72. solicito o envio do anexo referente ao item l.

Pregoeiro

Sistema

12/01/2022
10:37:41

12/01/2022
10:38:11

Sistema 12/01/2022
10:43:01

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ABET PROJETOS TURÍSTICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
22.358.831/0001-72. enviou o anexo para o item l.

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
Foí informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 12/01/2022 às

11:15:00

Sistema 12/01/2022
10:51:22

Pregoeiro

Pregoeiro

12/01/2022
10:51:51

12/01/2022
10:53:18

Para ABET PROJETOS TURÍSTICOS EIRELI - senhores, a Empresa ABET PROIETOS
TURÍSTICOS foi considerada vencedora e devidamente habilitada... após o término do

prazo para intenção de recursos estaremos encerrando a sessão
agradeço a participação de desejo um boa día a todosPreaoeiro

'1 '
12/01/2022
10:53:52

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora

06/01/2022
14:20:38

Observações

Alteração equipe

Abertura da sessão
pública

12/01/2022
09:00:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

Julgamento de
propostas

12/01/2022
09:20;00 Etapa de análise de propostas encerrada

12/01/2022
09:41:42 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo
12/01/2022
10:51:22 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

12/01/2022
10:51:51

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 12/01/2022 às
11:15:00

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
[0.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às ].1:40 horas do dia 12 de
janeiro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
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LUCIANO SENA CAXIAS DEARAUJO
Equipe de Apoio

Im primir o
Relatório

l
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