
Pregão/Concorrência Eletrônica

80013 .138902022 .7963 .4438 .53407369626

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior do Trabalho

12ª Região/SC

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 13890/2022

Às 13:30 horas do dia 08 de fevereiro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria PRESI 57/2022 de 30/01/2023, 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 13890/2022-A,
para realizar  os  procedimentos relativos ao Pregão Nº 13890/2022.  Modo de disputa:  Aberto.  Objeto:  Prestação de serviços
terceirizados  de  limpeza,  conservação  predial,  higienização  de  bens  móveis  e  imóveis,  com fornecimento  de  equipamentos,
utensílios e materiais de limpeza, insumo de mão de obra e os seguintes postos de trabalho: servente de limpeza, servente de
serviço braçal, encarregada(o), copeira, recepcionista, lavador de veículos e garçom; e com limpeza mensal de vidros, esquadrias e
fachada, manutenção mensal  de pátios e jardins,  por equipe específica,  no TRT/SC..  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: Serviço Especializado de Limpeza
Descrição Complementar: Serviços terceirizados de limpeza, conservação predial, higienização de bens móveis e imóveis, com
fornecimento de equipamentos, utensílios e materiais de limpeza, insumo de mão de obra (uniforme) e os seguintes postos de
trabalho: servente de limpeza, servente de serviço braçal, encarregada(o), copeira, recepcionista, lavador de veículos e garçom; e
com limpeza mensal de vidros, esquadrias e fachada, manutenção mensal de pátios e jardins, por equipe específica, em diversas
Unidades do TRT/SC.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 359.706,7900 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: MB SERVICE LTDA, pelo melhor lance de R$ 315.000,0000 .

Histórico

Item: 1 - Serviço Especializado de Limpeza

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP
Equiparada

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

Registro

79.283.065/0001-41 ORBENK
ADMINISTRACAO
E SERVICOS
LTDA.

Não Não 1 R$ 357.000,0000 R$ 357.000,0000 07/02/2023
20:46:20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços  terceirizados  de limpeza, conservação  predial, higienização  de bens
móveis e imóveis, com fornecimento de equipamentos, utensílios e materiais de limpeza, insumo de mão de obra (uniforme) e
os  seguintes  postos  de trabalho:  servente de limpeza, servente de serviço  braçal, encarregada(o), copeira, recepcionista,
lavador de veículos e garçom; e com limpeza mensal de vidros, esquadrias e fachada, manutenção mensal de pátios e jardins,
por equipe específica, em diversas Unidades do TRT/SC.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

12.095.551/0001-65 NEVADA
SERVICOS
TERCEIRIZADOS
LTDA

Não Não 1 R$ 359.706,7900 R$ 359.706,7900 07/02/2023
10:40:52

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços  terceirizados  de limpeza, conservação  predial, higienização  de bens
móveis e imóveis, com fornecimento de equipamentos, utensílios e materiais de limpeza, insumo de mão de obra (uniforme) e
os  seguintes  postos  de trabalho:  servente de limpeza, servente de serviço  braçal, encarregada(o), copeira, recepcionista,
lavador de veículos e garçom; e com limpeza mensal de vidros, esquadrias e fachada, manutenção mensal de pátios e jardins,
por equipe específica, em diversas Unidades do TRT/SC.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.531.343/0001-08 ADSERVI -
ADMINISTRADORA
DE SERVICOS
LTDA

Não Não 1 R$ 359.706,7900 R$ 359.706,7900 07/02/2023
10:48:16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços terceirizados de limpeza, conservação predial, higienização
de bens móveis e imóveis, com fornecimento de equipamentos, utensílios e materiais de limpeza, insumo de mão de obra e os
seguintes postos de trabalho: servente de limpeza, servente de serviço braçal, encarregada(o), copeira, recepcionista, lavador
de veículos e garçom; e com limpeza mensal de vidros, esquadrias e fachada, manutenção mensal de pátios e jardins, por
equipe específica, no TRT/SC.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.969.071/0001-10 APPA SERVICOS
TEMPORARIOS E
EFETIVOS LTDA

Não Não 1 R$ 359.706,7900 R$ 359.706,7900 07/02/2023
17:31:55
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados de
limpeza, conservação predial, higienização de bens móveis e imóveis, com fornecimento de equipamentos, utensílios e materiais
de limpeza, insumo de mão de obra (uniforme) e os seguintes postos de trabalho: servente de limpeza, servente de serviço
braçal, encarregada(o), copeira, recepcionista, lavador de veículos e garçom; e com limpeza mensal de vidros, esquadrias e
fachada,  manutenção  mensal  de  pátios  e  jardins,  por  equipe  específica,  em  diversas  Unidades  do  TRT/SC.  CCT´s
SC000316/2022; SC000501/2022; SC000314/2022; SC000319/2022.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

01.248.111/0001-84 EMBRASG -
EMPRESA
BRASILEIRA DE
SERVICOS
GERAIS LTDA

Não Não 1 R$ 359.706,7900 R$ 359.706,7900 08/02/2023
11:12:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços  terceirizados  de limpeza, conservação  predial, higienização  de bens
móveis e imóveis, com fornecimento de equipamentos, utensílios e materiais de limpeza, insumo de mão de obra (uniforme) e
os  seguintes  postos  de trabalho:  servente de limpeza, servente de serviço  braçal, encarregada(o), copeira, recepcionista,
lavador de veículos e garçom; e com limpeza mensal de vidros, esquadrias e fachada, manutenção mensal de pátios e jardins,
por equipe específica, em diversas Unidades do TRT/SC.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

20.596.423/0003-95 DGX
TERCEIRIZACAO
DE SERVICOS
LTDA

Não Não 1 R$ 359.706,7900 R$ 359.706,7900 08/02/2023
11:14:36

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço Especializado de Limpeza
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

22.468.832/0001-70 COENE GESTAO
EM SERVICOS DE
LIMPEZA LTDA

Sim Sim 1 R$ 359.706,7900 R$ 359.706,7900 08/02/2023
12:46:28

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços  terceirizados  de limpeza, conservação  predial, higienização  de bens
móveis e imóveis, com fornecimento de equipamentos, utensílios e materiais de limpeza, insumo de mão de obra (uniforme) e
os  seguintes  postos  de trabalho:  servente de limpeza, servente de serviço  braçal, encarregada(o), copeira, recepcionista,
lavador de veículos e garçom; e com limpeza mensal de vidros, esquadrias e fachada, manutenção mensal de pátios e jardins,
por equipe específica, em diversas Unidades do TRT/SC.
Porte da empresa: ME/EPP

78.533.312/0001-58 PLANSUL
PLANEJAMENTO E
CONSULTORIA
LTDA

Não Não 1 R$ 362.338,8500 R$ 362.338,8500 07/02/2023
10:07:38

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados de
limpeza, conservação predial, higienização de bens móveis e imóveis, com fornecimento de equipamentos, utensílios e materiais
de limpeza, insumo de mão de obra (uniforme) e os seguintes postos de trabalho: servente de limpeza, servente de serviço
braçal, encarregada(o), copeira, recepcionista, lavador de veículos e garçom; e com limpeza mensal de vidros, esquadrias e
fachada, manutenção mensal de pátios e jardins, por equipe específica, em diversas Unidades do TRT/SC
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

17.665.087/0001-19 MB SERVICE LTDA Não Não 1 R$ 3.971.011,2000 R$ 3.971.011,2000 07/02/2023
09:05:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços  terceirizados  de limpeza, conservação  predial, higienização  de bens
móveis e imóveis, com fornecimento de equipamentos, utensílios e materiais de limpeza, insumo de mão de obra (uniforme) e
os  seguintes  postos  de trabalho:  servente de limpeza, servente de serviço  braçal, encarregada(o), copeira, recepcionista,
lavador de veículos e garçom; e com limpeza mensal de vidros, esquadrias e fachada, manutenção mensal de pátios e jardins,
por equipe específica, em diversas Unidades do TRT/SC.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

00.482.840/0001-38 LIDERANCA
LIMPEZA E
CONSERVACAO
LTDA

Não Não 1 R$ 4.316.136,0000 R$ 4.316.136,0000 07/02/2023
08:44:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços  terceirizados  de limpeza, conservação  predial, higienização  de bens
móveis e imóveis, com fornecimento de equipamentos, utensílios e materiais de limpeza, insumo de mão de obra (uniforme) e
os  seguintes  postos  de trabalho:  servente de limpeza, servente de serviço  braçal, encarregada(o), copeira, recepcionista,
lavador de veículos e garçom; e com limpeza mensal de vidros, esquadrias e fachada, manutenção mensal de pátios e jardins,
por equipe específica, em diversas Unidades do TRT/SC.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

08.439.717/0001-46 VL
TERCEIRIZACAO
LTDA

Não Não 1 R$ 4.316.481,4800 R$ 4.316.481,4800 07/02/2023
17:41:50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços  terceirizados  de limpeza, conservação  predial, higienização  de bens
móveis e imóveis, com fornecimento de equipamentos, utensílios e materiais de limpeza, insumo de mão de obra (uniforme) e
os  seguintes  postos  de trabalho:  servente de limpeza, servente de serviço  braçal, encarregada(o), copeira, recepcionista,
lavador de veículos e garçom; e com limpeza mensal de vidros, esquadrias e fachada, manutenção mensal de pátios e jardins,
por equipe específica, em diversas Unidades do TRT/SC.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

26.412.260/0001-68 OBSERVES
SERVICOS LTDA

Sim Sim 1 R$ 4.316.481,4800 R$ 4.316.481,4800 08/02/2023
00:31:05

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços  terceirizados  de limpeza, conservação  predial, higienização  de bens
móveis e imóveis, com fornecimento de equipamentos, utensílios e materiais de limpeza, insumo de mão de obra (uniforme) e
os  seguintes  postos  de trabalho:  servente de limpeza, servente de serviço  braçal, encarregada(o), copeira, recepcionista,
lavador de veículos e garçom; e com limpeza mensal de vidros, esquadrias e fachada, manutenção mensal de pátios e jardins,
por equipe específica, em diversas Unidades do TRT/SC.
Porte da empresa: ME/EPP

00.087.163/0005-87 APECE SERVICOS
GERAIS LTDA

Não Não 1 R$ 4.316.481,4800 R$ 4.316.481,4800 08/02/2023
11:21:20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços terceirizados de limpeza, conservação predial, higienização
de bens móveis e imóveis, com fornecimento de equipamentos, utensílios e materiais de limpeza, insumo de mão de obra e os
seguintes postos de trabalho: servente de limpeza, servente de serviço braçal, encarregada(o), copeira, recepcionista, lavador
de veículos e garçom; e com limpeza mensal de vidros, esquadrias e fachada, manutenção mensal de pátios e jardins, por
equipe específica, no TRT/SC.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)
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04.753.848/0001-42 EPIFANIO &
MONTEIRO CIA
LTDA

Sim Sim 1 R$ 4.508.619,6000 R$ 4.508.619,6000 08/02/2023
12:32:08

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços  terceirizados  de limpeza, conservação  predial, higienização  de bens
móveis e imóveis, com fornecimento de equipamentos, utensílios e materiais de limpeza, insumo de mão de obra (uniforme) e
os  seguintes  postos  de trabalho:  servente de limpeza, servente de serviço  braçal, encarregada(o), copeira, recepcionista,
lavador de veículos e garçom; e com limpeza mensal de vidros, esquadrias e fachada, manutenção mensal de pátios e jardins,
por equipe específica, em diversas Unidades do TRT/SC.
Porte da empresa: ME/EPP

02.294.475/0001-63 UNISERV - UNIAO
DE SERVICOS
LTDA

Não Não 1 R$ 5.436.719,0400 R$ 5.436.719,0400 08/02/2023
09:53:59

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços  terceirizados  de limpeza, conservação  predial, higienização  de bens
móveis e imóveis, com fornecimento de equipamentos, utensílios e materiais de limpeza, insumo de mão de obra (uniforme) e
os  seguintes  postos  de trabalho:  servente de limpeza, servente de serviço  braçal, encarregada(o), copeira, recepcionista,
lavador de veículos e garçom; e com limpeza mensal de vidros, esquadrias e fachada, manutenção mensal de pátios e jardins,
por equipe específica, em diversas Unidades do TRT/SC.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.212.711/0001-02 HIGIENIX
HIGIENIZACAO E
SERVICOS LTDA

Não Não 1 R$ 18.000.000,0000 R$ 18.000.000,0000 08/02/2023
08:55:50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços terceirizados de limpeza, conservação predial, higienização
de bens móveis e imóveis, com fornecimento de equipamentos, utensílios e materiais de limpeza, insumo de mão de obra e os
seguintes postos de trabalho: servente de limpeza, servente de serviço braçal, encarregada(o), copeira, recepcionista, lavador
de veículos e garçom; e com limpeza mensal de vidros, esquadrias e fachada, manutenção mensal de pátios e jardins, por
equipe específica, no TRT/SC.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 18.000.000,0000 09.212.711/0001-02 08/02/2023 13:30:00:327

R$ 5.436.719,0400 02.294.475/0001-63 08/02/2023 13:30:00:327

R$ 4.508.619,6000 04.753.848/0001-42 08/02/2023 13:30:00:327

R$ 4.316.481,4800 08.439.717/0001-46 08/02/2023 13:30:00:327

R$ 4.316.481,4800 26.412.260/0001-68 08/02/2023 13:30:00:327

R$ 4.316.481,4800 00.087.163/0005-87 08/02/2023 13:30:00:327

R$ 4.316.136,0000 00.482.840/0001-38 08/02/2023 13:30:00:327

R$ 3.971.011,2000 17.665.087/0001-19 08/02/2023 13:30:00:327

R$ 362.338,8500 78.533.312/0001-58 08/02/2023 13:30:00:327

R$ 359.706,7900 22.468.832/0001-70 08/02/2023 13:30:00:327

R$ 359.706,7900 01.248.111/0001-84 08/02/2023 13:30:00:327

R$ 359.706,7900 20.596.423/0003-95 08/02/2023 13:30:00:327

R$ 359.706,7900 02.531.343/0001-08 08/02/2023 13:30:00:327

R$ 359.706,7900 12.095.551/0001-65 08/02/2023 13:30:00:327

R$ 359.706,7900 05.969.071/0001-10 08/02/2023 13:30:00:327

R$ 357.000,0000 79.283.065/0001-41 08/02/2023 13:30:00:327

R$ 359.678,0000 00.482.840/0001-38 08/02/2023 13:46:25:497

R$ 359.600,0000 78.533.312/0001-58 08/02/2023 13:48:19:663

R$ 377.481,6800 02.294.475/0001-63 08/02/2023 13:48:52:400

R$ 359.678,5000 00.087.163/0005-87 08/02/2023 13:50:45:090

R$ 352.000,0000 17.665.087/0001-19 08/02/2023 13:50:55:523

R$ 356.890,2500 20.596.423/0003-95 08/02/2023 13:51:05:657

R$ 351.999,0000 79.283.065/0001-41 08/02/2023 13:51:15:463

R$ 351.982,3600 20.596.423/0003-95 08/02/2023 13:51:21:720

R$ 351.900,0000 79.283.065/0001-41 08/02/2023 13:52:27:703

R$ 375.718,3000 04.753.848/0001-42 08/02/2023 13:52:29:487

R$ 350.000,0000 26.412.260/0001-68 08/02/2023 13:52:31:697

R$ 349.000,0000 01.248.111/0001-84 08/02/2023 13:52:53:973

R$ 348.899,0000 79.283.065/0001-41 08/02/2023 13:53:00:753

R$ 348.800,0000 26.412.260/0001-68 08/02/2023 13:53:08:777

R$ 348.700,3600 20.596.423/0003-95 08/02/2023 13:53:15:723

R$ 800.000,0000 09.212.711/0001-02 08/02/2023 13:53:26:407

R$ 348.520,0000 79.283.065/0001-41 08/02/2023 13:53:29:780

R$ 359.500,0000 00.087.163/0005-87 08/02/2023 13:53:29:840

R$ 348.500,0000 26.412.260/0001-68 08/02/2023 13:53:35:497

R$ 333.907,2500 01.248.111/0001-84 08/02/2023 13:53:42:883

R$ 347.890,0000 79.283.065/0001-41 08/02/2023 13:53:43:170

R$ 348.600,0000 78.533.312/0001-58 08/02/2023 13:53:45:527

R$ 347.000,0000 78.533.312/0001-58 08/02/2023 13:53:58:070

R$ 332.675,4300 17.665.087/0001-19 08/02/2023 13:54:00:810

R$ 331.000,0000 26.412.260/0001-68 08/02/2023 13:54:09:400
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R$ 346.890,0000 79.283.065/0001-41 08/02/2023 13:54:17:930

R$ 330.000,0000 17.665.087/0001-19 08/02/2023 13:54:23:040

R$ 346.880,0000 12.095.551/0001-65 08/02/2023 13:54:33:823

R$ 333.000,0000 78.533.312/0001-58 08/02/2023 13:54:38:357

R$ 347.379,5700 00.087.163/0005-87 08/02/2023 13:54:44:643

R$ 346.850,0000 79.283.065/0001-41 08/02/2023 13:54:50:307

R$ 347.379,5600 05.969.071/0001-10 08/02/2023 13:55:08:207

R$ 329.990,0000 78.533.312/0001-58 08/02/2023 13:55:24:873

R$ 336.000,0000 22.468.832/0001-70 08/02/2023 13:55:31:927

R$ 325.000,0000 17.665.087/0001-19 08/02/2023 13:55:32:740

R$ 324.990,0000 78.533.312/0001-58 08/02/2023 13:55:54:140

R$ 324.980,0000 17.665.087/0001-19 08/02/2023 13:56:04:677

R$ 324.970,0000 78.533.312/0001-58 08/02/2023 13:56:21:147

R$ 324.950,0000 17.665.087/0001-19 08/02/2023 13:56:29:860

R$ 324.910,0000 78.533.312/0001-58 08/02/2023 13:56:55:067

R$ 324.900,0000 17.665.087/0001-19 08/02/2023 13:57:04:257

R$ 324.810,0000 78.533.312/0001-58 08/02/2023 13:57:13:793

R$ 324.800,0000 17.665.087/0001-19 08/02/2023 13:57:20:863

R$ 324.790,0000 78.533.312/0001-58 08/02/2023 13:57:32:980

R$ 324.780,0000 12.095.551/0001-65 08/02/2023 13:58:35:080

R$ 324.610,0000 78.533.312/0001-58 08/02/2023 13:58:42:980

R$ 324.000,0000 17.665.087/0001-19 08/02/2023 13:59:36:210

R$ 323.990,0000 78.533.312/0001-58 08/02/2023 13:59:46:713

R$ 323.800,0000 17.665.087/0001-19 08/02/2023 14:00:27:057

R$ 323.790,0000 78.533.312/0001-58 08/02/2023 14:00:38:437

R$ 323.750,0000 17.665.087/0001-19 08/02/2023 14:00:46:327

R$ 323.710,0000 78.533.312/0001-58 08/02/2023 14:00:59:147

R$ 323.700,0000 17.665.087/0001-19 08/02/2023 14:01:04:670

R$ 323.500,1400 20.596.423/0003-95 08/02/2023 14:01:15:620

R$ 323.400,0000 78.533.312/0001-58 08/02/2023 14:01:25:970

R$ 323.400,5600 17.665.087/0001-19 08/02/2023 14:01:39:773

R$ 323.300,1400 20.596.423/0003-95 08/02/2023 14:02:19:660

R$ 323.290,0000 78.533.312/0001-58 08/02/2023 14:02:34:310

R$ 323.200,5500 20.596.423/0003-95 08/02/2023 14:02:49:427

R$ 324.665,2600 01.248.111/0001-84 08/02/2023 14:03:01:697

R$ 323.190,5500 78.533.312/0001-58 08/02/2023 14:04:04:563

R$ 323.189,3600 20.596.423/0003-95 08/02/2023 14:04:10:193

R$ 323.189,3500 78.533.312/0001-58 08/02/2023 14:04:29:150

R$ 322.987,0000 12.095.551/0001-65 08/02/2023 14:04:54:723

R$ 322.986,3600 20.596.423/0003-95 08/02/2023 14:05:24:117

R$ 322.985,0000 78.533.312/0001-58 08/02/2023 14:05:37:407

R$ 321.000,0000 17.665.087/0001-19 08/02/2023 14:05:47:803

R$ 320.999,9900 78.533.312/0001-58 08/02/2023 14:06:05:410

R$ 320.000,0000 17.665.087/0001-19 08/02/2023 14:06:11:103

R$ 319.987,2500 20.596.423/0003-95 08/02/2023 14:06:32:740

R$ 319.000,0000 17.665.087/0001-19 08/02/2023 14:06:52:477

R$ 323.189,0000 01.248.111/0001-84 08/02/2023 14:07:13:537

R$ 318.999,3600 20.596.423/0003-95 08/02/2023 14:07:17:537

R$ 318.000,0000 17.665.087/0001-19 08/02/2023 14:07:25:977

R$ 321.400,0000 01.248.111/0001-84 08/02/2023 14:07:43:207

R$ 359.706,7800 08.439.717/0001-46 08/02/2023 14:09:12:987

R$ 317.855,0000 12.095.551/0001-65 08/02/2023 14:09:29:917

R$ 317.000,0000 17.665.087/0001-19 08/02/2023 14:09:47:437

R$ 316.975,0000 12.095.551/0001-65 08/02/2023 14:11:22:690

R$ 316.000,0000 17.665.087/0001-19 08/02/2023 14:11:27:793

R$ 359.677,9900 08.439.717/0001-46 08/02/2023 14:12:57:167

R$ 315.999,0000 12.095.551/0001-65 08/02/2023 14:13:31:717

R$ 315.000,0000 17.665.087/0001-19 08/02/2023 14:13:45:303

R$ 320.999,0000 01.248.111/0001-84 08/02/2023 14:13:54:797

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações
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Encerramento análise de
propostas

08/02/2023
13:35:52 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 08/02/2023
13:45:01 Item aberto para lances.

Encerramento etapa
aberta

08/02/2023
14:15:55 Item com etapa aberta encerrada.

Encerramento 08/02/2023
14:15:55 Item encerrado para lances.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

08/02/2023
14:55:20

Convocado para envio de anexo o fornecedor MB SERVICE LTDA, CNPJ/CPF:
17.665.087/0001-19.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

08/02/2023
15:02:02

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MB SERVICE LTDA, CNPJ/CPF:
17.665.087/0001-19.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

08/02/2023
16:50:03

Convocado para envio de anexo o fornecedor MB SERVICE LTDA, CNPJ/CPF:
17.665.087/0001-19.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

09/02/2023
12:53:57

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MB SERVICE LTDA, CNPJ/CPF:
17.665.087/0001-19.

Em análise 09/02/2023
14:14:12 Item Em Análise. Motivo: Para análise da área técnica/demandante.

Desfeito situação em
análise

23/02/2023
13:40:01

Desfeito situação do item em análise. Motivo: Proposta e habilitação analisadas pela área
técnica, com manifestação para seu aceite.

Aceite de proposta 23/02/2023
13:49:02

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MB SERVICE LTDA, CNPJ/CPF:
17.665.087/0001-19, pelo melhor lance de R$ 315.000,0000. Motivo: Proposta aceita pela
área técnica, após diligências para ajustes da Planilha.

Habilitação de
fornecedor

23/02/2023
13:49:14

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MB SERVICE LTDA - CNPJ/CPF:
17.665.087/0001-19

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

Data Mensagem

Sistema 08/02/2023
13:30:00

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 1
itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será

entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.

Pregoeiro 08/02/2023
13:31:52

Senhores licitantes, boa tarde! Foi dado início à sessão deste pregão. Inicialmente
procederemos à análise preliminar e classificação das propostas cadastradas no sistema.

Solicito que permaneçam conectados para poderem acompanhar as mensagens e o início da
etapa de lances.

Pregoeiro 08/02/2023
13:36:58

Finalizamos a classificação das propostas para a etapa de lances e aguardaremos o seu início,
que se dará de maneira automática no sistema a partir das 13h45min.

Pregoeiro 08/02/2023
13:37:32

Informamos que não serão aceitos pedidos de desistência das propostas sem ocorrência de
fatos supervenientes devidamente justificados. Caso não mantenham suas propostas 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 08/02/2023
13:38:50

Lembramos que o modo de disputa é o “aberto”, em que a duração inicial da etapa de lances é
de 10 minutos, com prorrogações automáticas após este período caso haja novo lance num

intervalo de 2 minutos.

Sistema 08/02/2023
13:45:00

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

Sistema 08/02/2023
13:45:01

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

Pregoeiro 08/02/2023
13:45:34

Iniciamos neste momento a etapa de lances. Por gentileza, solicito que enviem seus lances,
alertando quanto à necessidade de exequibilidade das propostas.

Pregoeiro 08/02/2023
13:45:58

Os lances deverão ser ofertados pelo preço mensal total, conforme previsto no item 7.17 do
edital.

Pregoeiro 08/02/2023
13:47:43

Lembramos que ao final da etapa de lances o sistema automaticamente verificará a ocorrência
de situação de empate ficto e convocação para envio de lance de desempate prevista na LC nº

123/2006, referente ao tratamento diferenciado e favorecido dado às ME/EPP.

Pregoeiro 08/02/2023
13:49:26

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.

Sistema 08/02/2023
14:15:55

O item 1 está encerrado.

Sistema 08/02/2023
14:16:41

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade
"Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 08/02/2023
14:18:35

A etapa de lances está encerrada. Procederemos agora à etapa de julgamento, com a
verificação de eventuais restrições à participação do licitante arrematante, conforme edital, e

em seguida faremos a análise preliminar da documentação enviada.

Pregoeiro 08/02/2023
14:43:12

Foram verificadas as condições de habilitação previstas no subitem 9.1 do edital, e estando a
empresa classificada em primeiro lugar em situação regular, passaremos a análise preliminar

da documentação enviada.

Pregoeiro 08/02/2023
14:52:50

A empresa classificada em primeiro lugar apresentou a documentação exigida para
habilitação, que será encaminhada à área demandante para análise da qualificação técnica,

juntamente com a proposta ajustada ao valor finalizado nos lances.
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Pregoeiro 08/02/2023
14:54:14

Para MB SERVICE LTDA - Convocamos o arrematante para apresentar a proposta ajustada ao
valor final da disputa, no prazo de 24 horas, conforme previsto no item 10 do edital.

17.665.087/0001-19 08/02/2023
14:54:35

Boa tarde, senhor pregoeiro

17.665.087/0001-19 08/02/2023
14:54:48

Enviaremos o mais rápido possível

Pregoeiro 08/02/2023
14:55:08

Para MB SERVICE LTDA - O envio deverá ser feito exclusivamente via sistema, por meio da
funcionalidade “Anexo”, até as 15h do próximo dia 09/02/2023. Caso o licitante necessite de

prorrogação do prazo, deverá justificar a necessidade e fazer a solicitação antes do final desse
prazo inicial, conforme subitem 8.3.1 do edital.

Sistema 08/02/2023
14:55:20

Senhor fornecedor MB SERVICE LTDA, CNPJ/CPF: 17.665.087/0001-19, solicito o envio do
anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 08/02/2023
15:01:37

Para MB SERVICE LTDA - Favor observar o prazo de 24 horas, previsto no edital.

Pregoeiro 08/02/2023
15:01:56

Grata pela participação de todos.

Sistema 08/02/2023
15:02:02

Senhor Pregoeiro, o fornecedor MB SERVICE LTDA, CNPJ/CPF: 17.665.087/0001-19, enviou o
anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 08/02/2023
16:49:47

Para MB SERVICE LTDA - Favor incluir na proposta as informações solicitadas nos subitens
10.1.5 e 10.1.6 do edital. Também não consta o cabeçalho na planilha "PROPOSTA DA

LICITANTE´ é necessário preencher. O prazo para envio encerra às 15h do dia 09/02/2023.

Sistema 08/02/2023
16:50:03

Senhor fornecedor MB SERVICE LTDA, CNPJ/CPF: 17.665.087/0001-19, solicito o envio do
anexo referente ao ítem 1.

Sistema 09/02/2023
12:53:57

Senhor Pregoeiro, o fornecedor MB SERVICE LTDA, CNPJ/CPF: 17.665.087/0001-19, enviou o
anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 09/02/2023
14:12:23

Neste momento vamos juntar os documentos ao processo e encaminhá-lo à área técnica para
análise e manifestação quanto sua aceitação. O item será colocado na situação "Em análise" e

avisaremos aqui pelo chat sobre a evolução da avaliação, com a devida antecedência.

Pregoeiro 09/02/2023
14:13:28

Favor, verificarem as mensagens com regularidade para tomarem conhecimento dos atos, bem
como possíveis diligências que eventualmente se façam necessárias. Desejo a todos uma

ótima tarde!

Pregoeiro 17/02/2023
13:41:34

Boa tarde a todos! Retomamos aos procedimentos do certame, após análise da área técnica.
Houve diligências realizadas diretamente pela área técnica com a licitante classificada

provisoriamente em primeiro lugar. Assim, os documentos referentes a essas diligências foram
disponibilizados ao público em nossa página, em https://portal.trt12.jus.br/licitacoes.

Pregoeiro 17/02/2023
13:43:58

Assim, para que todos possam acompanhar os próximos atos do pregão, vamos suspender a
sessão e agendar sua reabertura para a próxima quinta-feira, dia 23 de fevereiro, a partir das

13h30min. Agradeço a atenção! Tenham uma ótima tarde e um excelente feriado!

Pregoeiro 23/02/2023
13:39:33

Boa tarde a todos! Retomamos as atividades dessa licitação, após análise e diligências da área
técnica.

Pregoeiro 23/02/2023
13:46:43

Para MB SERVICE LTDA - Lembro apenas a empresa que na data da sessão, marco temporal
para julgamento da habilitação, a empresa comprovou a regularidade fiscal e trabalhista. Com

o passar dos dias, pode ser que alguma das certidões tenha expirado sua validade, então é
preciso que a empresa providencie a a manutenção da regularidade para assinatura do

contrato e efetiva contratação.

Pregoeiro 23/02/2023
13:48:09

Na data e hora marcadas, então, damos andamento à licitação, com o aceite da proposta e
habilitação do arrematante, atos estes que constituem a declaração de vencedor para os

devidos fins.

Sistema 23/02/2023
13:49:16

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 23/02/2023
13:49:58

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/02/2023 às 14:20:00.

Pregoeiro 23/02/2023
14:21:54

Encerrado o prazo do edital sem ocorrência de manifestação de intenção recursal,
encerraremos o pregão e efetuaremos a adjudicação e a publicação do resultado. Agradeço a

participação de todos e desejo-lhes uma excelente semana!

Eventos da Licitação

Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 10/01/2023
13:28:20

Alteração equipe 26/01/2023
14:28:08

Pregoeiro Anterior: 00323259081-ALEX WAGNER ZOLET . Pregoeiro Atual: 89867920953-
ANDREIA HAWERROTH EXTERKOTTER . Justificativa: Por motivo de férias do pregoeiro
originalmente designado.

Alteração equipe 26/01/2023
14:28:18

Pregoeiro Anterior: 00323259081-ALEX WAGNER ZOLET . Pregoeiro Atual: 89867920953-
ANDREIA HAWERROTH EXTERKOTTER . Justificativa: Por motivo de férias do pregoeiro
originalmente designado.

Alteração equipe 26/01/2023
14:29:17

Pregoeiro Anterior: 89867920953-ANDREIA HAWERROTH EXTERKOTTER . Pregoeiro Atual:
00323259081-ALEX WAGNER ZOLET . Justificativa: Para configuração da sessão.

Alteração equipe 26/01/2023
14:30:00

Pregoeiro Anterior: 00323259081-ALEX WAGNER ZOLET . Pregoeiro Atual: 89867920953-
ANDREIA HAWERROTH EXTERKOTTER . Justificativa: Por motivo de férias do pregoeiro
originalmente designado para a sessão.

Abertura da sessão
pública

08/02/2023
13:30:00 Abertura da sessão pública
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Encerramento da
análise de propostas

08/02/2023
13:45:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

08/02/2023
14:16:41 Início da etapa de julgamento de propostas

Alteração equipe 17/02/2023
13:35:21

Pregoeiro Anterior: 89867920953-ANDREIA HAWERROTH EXTERKOTTER . Pregoeiro Atual:
00323259081-ALEX WAGNER ZOLET . Justificativa: Retorno de férias do pregoeiro.

Suspensão
administrativa

17/02/2023
13:46:39

Previsão de reabertura: 23/02/2023 13:30:00; Agendamento da reabertura da sessão para após
o feriado, de forma que todos os licitantes possam acompanhar os próximos atos da licitação.

Reativação 23/02/2023
13:33:52

Abertura do prazo 23/02/2023
13:49:16 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

23/02/2023
13:49:58 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/02/2023 às 14:20:00.

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 Nº 10.024 de 20 de
setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:25 horas do dia 23 de fevereiro de 2023, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ALEX WAGNER ZOLET
Pregoeiro Oficial

ANDREIA HAWERROTH EXTERKOTTER
Equipe de Apoio

ARTUR PRANDIN CURY
Equipe de Apoio

CLAUDIA MICHELE BATISTA
Equipe de Apoio

Voltar
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