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Pregão Eletrônico

153046.672020 .6598 .4726 .678344568

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Espírito Santo

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00067/2020

Às 14:01 horas do dia 16 de outubro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 257/2020 de 07/05/2020, em atendimento às disposições
contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao
Processo nº 23068025985202059, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00067/2020. Modo de disputa:
Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços continuados de manutenção de instalações
elétricas de rede externa e subestações a preço unitário, corretivas, preditivas e preventivas, incluindo o fornecimento de
mão-de-obra, material, veículos, equipamentos e ferramentas, para o campus de São Mateus/ES.. 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: Instalações Prediais Elétricas
Descrição Complementar: Instalações prediais elétricas
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 357.340,7800 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Histórico
Item: 1 - Instalações Prediais Elétricas

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
35.872.898/0001-72 ELETRO

SOLAR
INSTALACAO
E
MANUTENCAO
ELETRICA
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 339.473,0000 R$ 339.473,0000 07/10/2020
13:59:15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços continuados de manutenção de instalações
elétricas de rede externa e subestações a preço unitário, corretivas, preditivas e preventivas, incluindo o
fornecimento de mão-de-obra, material, veículos, equipamentos e ferramentas, para o campus de São Mateus/ES.

05.995.632/0001-56 LIMA
SOLUCOES
ENERGETICAS
LTDA

Sim Sim 1 R$ 357.340,7800 R$ 357.340,7800 15/10/2020
17:53:36

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalações prediais elétricas

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 357.340,7800 05.995.632/0001-56 16/10/2020 14:01:15:527
R$ 339.473,0000 35.872.898/0001-72 16/10/2020 14:01:15:527
R$ 339.470,0000 05.995.632/0001-56 16/10/2020 14:19:16:577
R$ 315.000,0000 05.995.632/0001-56 16/10/2020 14:25:21:860

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
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Evento Data Observações

Aberto 16/10/2020
14:04:21 Item Aberto.

Início 1a
Etapa da
Disputa
Fechada

16/10/2020
14:24:11

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R$
339.470,0000 e R$ 339.473,0000.

Encerrada
Disputa
Fechada

16/10/2020
14:29:11 Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 16/10/2020
14:29:11 Item encerrado.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

16/10/2020
14:34:31

Convocado para envio de anexo o fornecedor LIMA SOLUCOES ENERGETICAS LTDA, CNPJ/CPF:
05.995.632/0001-56.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

16/10/2020
14:48:03

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIMA SOLUCOES ENERGETICAS LTDA,
CNPJ/CPF: 05.995.632/0001-56.

Recusa 21/10/2020
14:04:01

Recusa da proposta. Fornecedor: LIMA SOLUCOES ENERGETICAS LTDA, CNPJ/CPF:
05.995.632/0001-56, pelo melhor lance de R$ 315.000,0000. Motivo: não cumpriu efetivamente o
solicitado nos ítens 9.11.3.1. e 9.11.3.2 no que tange ao envio das certidões de acervo técnico dos
atestados enviados, quanto o ítem 9.11.7. no que tange ao tempo de prestação de serviços não
inferior a 02 (dois) anos. não enviou a planilha de custos e formação de preços.

Recusa 21/10/2020
14:04:37

Recusa da proposta. Fornecedor: ELETRO SOLAR INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI,
CNPJ/CPF: 35.872.898/0001-72, pelo melhor lance de R$ 339.473,0000. Motivo: Empresa não
enviou em anexo os documentos de aceição/habilitação exigidos no edital e termo de referência.

Item
cancelado no
julgamento

21/10/2020
14:07:16

Item cancelado no julgamento. Motivo: as empresas participantes não comprovaram atender às
exigências editalícias.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 16/10/2020
14:01:24

oa tarde, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do pregão eletrônico
n.º 67/2020, promovido pela Universidade Federal do Espírito Santo. Antes de iniciar a

fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da
presente licitação.

Pregoeiro 16/10/2020
14:01:50

É importante deixar bem claro que são de responsabilidade do licitante todas as
transações efetuadas em seu nome, especialmente, o cadastramento de propostas e o

oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Pregoeiro 16/10/2020

14:02:01
Na presente licitação, será adotado o modo de disputa aberto/fechado, cujo

procedimento operacional está previsto no art. 33 e parágrafos do decreto n.º
10.024/2019.

Pregoeiro 16/10/2020
14:02:42

Conforme as disposições do edital, parte das condições de habilitação poderá ser
comprovada por meio de consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores –

Sicaf. Cabe ao licitante interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a
proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro,

sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Pregoeiro 16/10/2020

14:02:55
Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art.

43, §3º, da Lei n.º 8.666/93, destinado a esclarecer ou complementar informações sobre
os documentos anexados durante o cadastramento da proposta.

Pregoeiro 16/10/2020
14:03:13

Nos termos do art. 49, inciso V, do Decreto Federal n.º 10.024/19, o fornecedor que não
mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com a União pelo

prazo de até 5 (cinco) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances
com responsabilidade.

Pregoeiro 16/10/2020
14:03:36

A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e
somente será promovida quando houver fortes indícios acerca da inexequibilidade do

preço.
Pregoeiro 16/10/2020

14:03:53
As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no sistema (chat), com
indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de

acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Pregoeiro 16/10/2020 O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
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14:04:21
Pregoeiro 16/10/2020

14:24:11
A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$

339.470,0000 e R$ 339.473,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às
14:29:11 do dia 16/10/2020.

Sistema 16/10/2020
14:29:11

O fornecedor da proposta no valor de R$ 339.473,0000 não enviou lance único e fechado
para o item 1.

Sistema 16/10/2020
14:29:11

A etapa fechada do item 1 foi encerrada.

Sistema 16/10/2020
14:29:11

O item 1 está encerrado.

Sistema 16/10/2020
14:29:11

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas.
Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar

julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro 16/10/2020

14:30:53
Para LIMA SOLUCOES ENERGETICAS LTDA - Boa tarde, sr. licitante. Está logado?

Pregoeiro 16/10/2020
14:31:16

Para LIMA SOLUCOES ENERGETICAS LTDA - Em razão do disposto no art. 38 do decreto
10.024/2019, gostaria de saber se há possibilidade de desconto adicional em sua

proposta?
05.995.632/0001-

56
16/10/2020
14:32:24

Boa tarde! Infelizmente ja chegamos no nosso limite

Pregoeiro 16/10/2020
14:34:01

Para LIMA SOLUCOES ENERGETICAS LTDA - Obrigado pela resposta

Pregoeiro 16/10/2020
14:34:24

Para LIMA SOLUCOES ENERGETICAS LTDA - Solicito o envio, no prazo de 02 horas, da
proposta de preços adequada ao seu último lance juntamente com a Planilha de Custos e

Formação de Preços, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema
Sistema 16/10/2020

14:34:31
Senhor fornecedor LIMA SOLUCOES ENERGETICAS LTDA, CNPJ/CPF: 05.995.632/0001-

56, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 16/10/2020

14:35:07
O prazo para o envio será até às 16 horas e 35 minutos de hoje, dia 16/10/2020.

Pregoeiro 16/10/2020
14:36:23

fica agendada nova sessão para terça-feira, dia 20/10/2020, às 14 horas, destinada a
comprovar o recebimento da proposta ajustada tempestivamente, realizar diligências, se

for o caso, apresentar o resultado do julgamento da documentação, promover a
habilitação ou não do licitante, ou ainda, para convocar licitante remanescente.

Pregoeiro 16/10/2020
14:36:35

A documentação será encaminhada ao setor solicitante para análise.

Pregoeiro 16/10/2020
14:37:12

A sessão está suspensa, retornaremos terça-feira, dia 20/10/2020 às 14 horas, por
favor, estejam conectados.

Sistema 16/10/2020
14:48:03

Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIMA SOLUCOES ENERGETICAS LTDA, CNPJ/CPF:
05.995.632/0001-56, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 20/10/2020
14:00:51

Senhores licitantes, boa tarde!

Pregoeiro 20/10/2020
14:03:37

O setor responsável pela análise técnica dos documentos enviados solicitou dilatação do
prazo para análise. por essa razão a sessão será suspensa.

Pregoeiro 20/10/2020
14:04:21

fica agendada nova sessão para quarta-feira, dia 21/10/2020, às 14 horas, destinada a
comprovar o recebimento da proposta ajustada tempestivamente, realizar diligências, se

for o caso, apresentar o resultado do julgamento da documentação, promover a
habilitação ou não do licitante, ou ainda, para convocar licitante remanescente.

Pregoeiro 20/10/2020
14:04:34

A sessão está suspensa.

Pregoeiro 21/10/2020
14:00:52

senhores licitantes, boa tarde!

Pregoeiro 21/10/2020
14:05:15

Retomando os trabalhos deste pregão, informo que as empresas participantes não
comprovaram atender às exigências editalícias.

Pregoeiro 21/10/2020
14:05:42

Procederei, portanto, sua recusa/inabilitação. Em seguida, será concedido o prazo de 30
mim para registro da intenção de recorrer devidamente acompanhada de motivação

plausível. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.
Sistema 21/10/2020

14:07:16
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´.
Pregoeiro 21/10/2020

14:07:37
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 21/10/2020 às

14:38:00.

 

Eventos do Pregão
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Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 21/10/2020
14:07:16 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

21/10/2020
14:07:37

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 21/10/2020 às
14:38:00.

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 10.024
de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:52 horas do dia 21 de outubro de
2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
DENNER ALVES DE AGUIAR 
Pregoeiro Oficial

PAULIANE DE CARVALHO FERRO
Equipe de Apoio

Voltar   
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