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Pregão Eletrônico

80013 .14132020 .6892 .4630 .59185140

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior do Trabalho

12ª Região/SC

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 01413/2020

Às 13:33 horas do dia 01 de abril de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria PRESI nº 122/2019 de 07/05/2019, 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 1413/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 01413/2020. Modo de
disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de
manutenção (preventiva, corretiva e emergencial) em dois elevadores de passageiros instalados no Fórum Trabalhista de
Chapecó.. 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: Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas
Descrição Complementar: manutenção (preventiva, corretiva e emergencial) em dois elevadores de passageiros
instalados no Fórum Trabalhista de Chapecó.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva
de ME/EPP
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.320,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.550,0000 .

Histórico
Item: 1 - Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas

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
10.571.929/0001-24 ELEVTEC

MANUTENCAO
DE
ELEVADORES
LTDA

Sim Sim 1 R$ 1.560,0000 R$ 1.560,0000 31/03/2020
12:38:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção preventiva, corretiva e emergencial – sem fornecimento
de peças em 2 elevadores marca Otis, modelo A-GNL-0810-8A-MD, para 8 passageiros (630kg), com 5 paradas,
instalados no Fórum Trabalhista de Chapecó, na Rua Rui Barbosa, nº 239-E, Centro, Chapecó/SC.

30.296.870/0001-10 ROBSON
SILVA
LACERDA
02047512506

Sim Sim 1 R$ 100.000,0000 R$ 100.000,0000 19/03/2020
14:22:14

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: manutenção (preventiva, corretiva e emergencial) em dois
elevadores de passageiros instalados no Fórum Trabalhista de Chapecó.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 100.000,0000 30.296.870/0001-10 01/04/2020 13:33:43:407
R$ 1.560,0000 10.571.929/0001-24 01/04/2020 13:33:43:407
R$ 1.550,0000 10.571.929/0001-24 01/04/2020 14:00:32:737

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 01/04/2020
13:37:51 Item Aberto.

Reinício da
Disputa Aberta

01/04/2020
13:58:28 Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Preço encontra-se acima do estimado..
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Encerrada
Disputa Aberta

01/04/2020
14:19:33

Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 01/04/2020
14:19:33 Item encerrado.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

01/04/2020
15:45:34

Convocado para envio de anexo o fornecedor ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA,
CNPJ/CPF: 10.571.929/0001-24.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

01/04/2020
15:49:51

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELEVTEC MANUTENCAO DE
ELEVADORES LTDA, CNPJ/CPF: 10.571.929/0001-24.

Em Análise 01/04/2020
17:22:35

Item Em Análise. Motivo: Documentação técnica habilitatória e proposta enviadas para a área
técnica para análise e aceitabilidade.

Desfeito
Situação Em
análise do Item

16/04/2020
15:04:59

Desfeito situação do item em análise. Motivo: Realizada a manifestação da área técnica para
aceitabilidade da proposta.

Aceite 16/04/2020
15:08:54

Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA,
CNPJ/CPF: 10.571.929/0001-24, pelo melhor lance de R$ 1.550,0000. Motivo: Proposta aceita
pela área técnica com manifestação favorável pela autoridade superior competente.

Habilitado 17/04/2020
16:04:34

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA,
CNPJ/CPF: 10.571.929/0001-24, pelo melhor lance de R$ 1.550,0000. Motivo: Habilitação
atendeu aos requisitos fixados no edital.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 01/04/2020
13:37:51

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 01/04/2020
13:50:37

Senhores licitantes, boa tarde! Foi dado início à etapa de lances referente ao item deste
pregão. Por gentileza, solicito que enviem seus lances, alertando quanto à necessidade

de exequibilidade das propostas.
Pregoeiro 01/04/2020

13:50:53
Informo que não serão aceitos pedidos de desistência das propostas sem ocorrência de

fatos supervenientes devidamente justificados e aceitos pela Administração.
Pregoeiro 01/04/2020

13:51:13
Caso não mantenham sua proposta ou deixem de entregar documentação exigida para o
certame, dentre outras condutas, estarão sujeitos ao processo de apuração e às sanções

previstas em Lei.
Pregoeiro 01/04/2020

13:58:28
A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 01/04/2020
13:59:52

Prezados licitantes, tendo em vista que o valor do melhor lance ofertado encontra-se
acima do estimado, reinicio a disputa para chegarmos a um melhor valor.

Pregoeiro 01/04/2020
14:00:35

Peço que melhorem as suas ofertas.

Pregoeiro 01/04/2020
14:05:22

Lembro aos senhores que o modo de disputa é o aberto

Pregoeiro 01/04/2020
14:05:41

A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lances ofertado nos últimos

dois minutos do período de duração da sessão pública.
Pregoeiro 01/04/2020

14:06:41
Não deixem para apresentar suas melhores propostas após este tempo.

Pregoeiro 01/04/2020
14:07:25

A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período

de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
Pregoeiro 01/04/2020

14:08:08
Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública

encerrar-se-á automaticamente.
Pregoeiro 01/04/2020

14:09:15
Informações conforme itens 7.8 a 7.10 do Edital

Pregoeiro 01/04/2020
14:10:19

Friso que melhorem suas propostas, tendo em vista que o valor ainda encontra muito
acima do estimado.

Pregoeiro 01/04/2020
14:11:01

Lembrando de que a presente contratação é exclusiva para ME/EPP, sendo assim não
ocorrerá o mecanismo do empate ficto. Portanto, não haverá desempate no final da

sessão.
Pregoeiro 01/04/2020

14:16:07
Lembro que, caso a proposta de menor valor não seja aceita ou o licitante desatenda às

exigências habilitatórias, serão convocados os demais licitantes, na ordem de
classificação, para apresentarem proposta e documentos que atendam ao edital

Pregoeiro 01/04/2020
14:18:32

Peço--lhes que acompanhem este Pregão até o desfecho. Farei a análise preliminar das
propostas.

Pregoeiro 01/04/2020
14:19:33

A etapa aberta do item 1 foi encerrada.
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Sistema 01/04/2020
14:19:33

O item 1 está encerrado.

Sistema 01/04/2020
14:19:34

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

julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro 01/04/2020

15:11:01
Para ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - Solicito, por gentileza, que

considere uma contraproposta no valor de R$ 1.300,00.
Sistema 01/04/2020

15:45:34
Senhor fornecedor ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, CNPJ/CPF:

10.571.929/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 01/04/2020

15:48:45
Para ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - Senhor licitante, caso considere a
minha contraproposta, favor enviar a proposta ajustada no prazo estipulado no edital,

item 10.1.
Sistema 01/04/2020

15:49:51
Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA,

CNPJ/CPF: 10.571.929/0001-24, enviou o anexo para o ítem 1.
10.571.929/0001-

24
01/04/2020
15:55:48

Nossa proposta ficará mantida em R$ 1.550,00

Pregoeiro 01/04/2020
16:12:25

Da análise preliminar realizada, a arrematante encaminhou toda a documentação
solicitada. Assim, procedemos à convocação para apresentação da proposta comercial

ajustada. Posterior a isso, encaminharemos o processo para conhecimento e
manifestação da área técnica para a aceitação definitiva.

Pregoeiro 01/04/2020
16:13:42

Assim, convocamos a arrematante da disputa para o envio da proposta final, no prazo
de 24 horas, contadas da convocação, via sistema eletrônico do Comprasnet, por meio

da funcionalidade "Convocar Anexo", conforme previsto no item 10.1 do edital.
Pregoeiro 01/04/2020

16:17:37
Todas as etapas serão informadas com a devida antecedência via chat, para que todos
possam consultar oportunamente, praticar os atos e exercer seus direitos. Agradeço a

participação!
Pregoeiro 16/04/2020

15:16:00
Boa tarde, prezados licitantes! Amanhã, a partir das 16h, reiniciaremos o andamento do

processo. Obrigada e até mais a todos.
Sistema 17/04/2020

16:04:35
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 17/04/2020

16:06:52
Boa tarde, prezados licitantes! Prezados, boa tarde! A declaração de vencedor foi

realizadas às 16h04min. Dessa forma, o prazo para manifestação de intenção de recurso
se encerrará às 16h34, conforme item 11.1 do edital.

Pregoeiro 17/04/2020
16:07:31

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 17/04/2020 às
16:34:00.

Pregoeiro 17/04/2020
16:12:34

Manifestações ocorridas fora deste período serão extemporâneas e, portanto,
desconsideradas.

Pregoeiro 17/04/2020
16:46:33

Foi encerrado às 16:34 o prazo para manifestação de intenção de recurso.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Suspensão
Administrativa

16/04/2020
15:24:00

Previsão de Reabertura: 17/04/2020 16:00:00.  Motivo: Para prosseguimento do processo
conforme prazo estabelecido no edital.

Reativado 17/04/2020
16:01:22

Abertura de Prazo 17/04/2020
16:04:35 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

17/04/2020
16:07:31 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 17/04/2020 às 16:34:00.

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 16:47 horas do dia 17 de abril de 2020,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
GISLENE CARVALHO DA SILVA NASCIMENTO 
Pregoeiro Oficial

ANDREIA HAWERROTH EXTERKOTTER
Equipe de Apoio

ALEX WAGNER ZOLET
Equipe de Apoio
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