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926665.62022 .2766 .4671 .165077739

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE PERNAMBUCO - C
ORE - PE

 
Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00006/2022
 

Às 09:30 horas do dia 10 de outubro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA Nº 01/2022 de 03/01/2022, em atendimento às disposições contidas
na Lei nº 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
432022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00006/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto:
Fornecimento e instalação de elevador eletromecânico sem casa de máquinas de transporte vertical de pessoas com e/ou sem
mobilidade reduzida, conforme normas de acessibilidade vigentes, a ser instalado na Sede Core-PE, situado na Av.
Conselheiro Rosa e Silva, Nº 2175, Jaqueira, Recife/PE.. 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: Fornecimento e instalação de elevador eletromecânico sem casa de máquinas de transporte
vertical de pessoas com e/ou sem mobilidade reduzida, conforme normas de acessibilidade vigentes, Edital e seus anexos, a
ser instalado na Sede Core-PE, situado na Av. Conselheiro Rosa e Silva, Nº 2175, Jaqueira, Recife/PE.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 159.688,2900 Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

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 ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
* 33.744.508/0001-53 R. A.

CONSTANTINO
ELEVADORES

Sim Sim 1 R$ 159.000,0000 R$ 159.000,0000 05/10/2022
13:37:03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento e instalação de elevador eletromecânico sem casa de
máquinas de transporte vertical de pessoas com e/ou sem mobilidade reduzida, conforme normas de acessibilidade
vigentes, Edital e seus anexos, a ser instalado na Sede Core-PE, situado na Av. Conselheiro Rosa e Silva, Nº 2175,
Jaqueira, Recife/PE. 
Porte da empresa: ME/EPP

* 36.654.449/0001-10 TORO
ELEVADORES
LTDA

Sim Sim 1 R$ 159.500,0000 R$ 159.500,0000 10/10/2022
08:36:51

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento e instalação de elevador eletromecânico sem casa de
máquinas de transporte vertical de pessoas com e/ou sem mobilidade reduzida, conforme normas de acessibilidade
vigentes, Edital e seus anexos, a ser instalado na Sede Core-PE, situado na Av. Conselheiro Rosa e Silva, Nº 2175,
Jaqueira, Recife/PE. 
Porte da empresa: ME/EPP

* 29.080.486/0001-05 PREVELAR
SOLUCOES EM
ENGENHARIA
LTDA

Sim Sim 1 R$ 159.600,0000 R$ 159.600,0000 03/10/2022
18:32:31

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento e instalação de elevador eletromecânico sem casa de
máquinas de transporte vertical de pessoas com e/ou sem mobilidade reduzida, conforme normas de acessibilidade
vigentes, Edital e seus anexos, a ser instalado na Sede Core-PE, situado na Av. Conselheiro Rosa e Silva, Nº 2175,
Jaqueira, Recife/PE. 
Porte da empresa: ME/EPP

* 01.652.937/0001-04 METALURGICA
ASCURRA
LTDA

Sim Sim 1 R$ 159.688,2900 R$ 159.688,2900 06/10/2022
15:48:24

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento e instalação de elevador eletromecânico sem casa de
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máquinas de transporte vertical de pessoas com e/ou sem mobilidade reduzida. Característica de Transporte:
SOCIAL PNE. Capacidade de Carga: 8 pessoas, 600 kg. Percurso: 3,2 m. Velocidade: 0,75 m/s. Paradas: 01.
Medidas da caixa: Largura x Profundidade: 1800 x 1750 mm Profundidade do poço: 1300 mm. Altura da última
parada: 3600 mm. Casa de máquinas: para este equipamento é dispensada a construção de casa de máquina,
sendo o equipamento instalado no topo da própria caixa. Medidas da cabina: Largura x Profundidade x Altura: 1100
x 1400 x 2200 mm. Dimensão da porta: Abertura x Altura: 800 x 2000 mm. Alimentação/Frequência: 220V / 60Hz.
Enclausuramento: caixa de corrida que revestirá externamente por completo o equipamento. Botoeiras: controle de
chamas no interior do equipamento e nos pavimentos através de botões com acionamento por Pressão Constante.
Acionamento: hidráulico oleodinâmico. 
Porte da empresa: ME/EPP

* 10.965.978/0001-41 A.S.R.
COMERCIO E
PRESTADORA
DE SERVICOS
DE
ENGENHARIA
LTDA

Sim Sim 1 R$ 159.688,2900 R$ 159.688,2900 10/10/2022
08:15:44

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento e instalação de elevador eletromecânico sem casa de
máquinas de transporte vertical de pessoas com e/ou sem mobilidade reduzida, conforme normas de acessibilidade
vigentes, Edital e seus anexos, a ser instalado na Sede Core-PE, situado na Av. Conselheiro Rosa e Silva, Nº 2175,
Jaqueira, Recife/PE. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 159.688,2900 01.652.937/0001-04 10/10/2022 09:30:00:833
R$ 159.688,2900 10.965.978/0001-41 10/10/2022 09:30:00:833
R$ 159.600,0000 29.080.486/0001-05 10/10/2022 09:30:00:833
R$ 159.500,0000 36.654.449/0001-10 10/10/2022 09:30:00:833
R$ 159.000,0000 33.744.508/0001-53 10/10/2022 09:30:00:833

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Proposta
desclassificada
na análise

10/10/2022
09:37:22

Valor da proposta desclassificada pelo comprador: no valor de R$ 159.688,2900. Motivo: devido à
grande quantidade de quesitos apresentados por empresa interessada no certame em sede de
impugnação e esclarecimentos, conforme publicado no Compras.Gov e no site do Core-PE, será
necessário maior tempo hábil para análise desses e revisão do edital do certame.´ íntegra publicada
nos sites..

Proposta
desclassificada
na análise

10/10/2022
09:37:22

Valor da proposta desclassificada pelo comprador: no valor de R$ 159.600,0000. Motivo: devido à
grande quantidade de quesitos apresentados por empresa interessada no certame em sede de
impugnação e esclarecimentos, conforme publicado no Compras.Gov e no site do Core-PE, será
necessário maior tempo hábil para análise desses e revisão do edital do certame.´ íntegra publicada
nos sites..

Proposta
desclassificada
na análise

10/10/2022
09:37:22

Valor da proposta desclassificada pelo comprador: no valor de R$ 159.000,0000. Motivo: devido à
grande quantidade de quesitos apresentados por empresa interessada no certame em sede de
impugnação e esclarecimentos, conforme publicado no Compras.Gov e no site do Core-PE, será
necessário maior tempo hábil para análise desses e revisão do edital do certame.´ íntegra publicada
nos sites..

Proposta
desclassificada
na análise

10/10/2022
09:37:22

Valor da proposta desclassificada pelo comprador: no valor de R$ 159.688,2900. Motivo: devido à
grande quantidade de quesitos apresentados por empresa interessada no certame em sede de
impugnação e esclarecimentos, conforme publicado no Compras.Gov e no site do Core-PE, será
necessário maior tempo hábil para análise desses e revisão do edital do certame.´ íntegra publicada
nos sites..

Proposta
desclassificada
na análise

10/10/2022
09:37:22

Valor da proposta desclassificada pelo comprador: no valor de R$ 159.500,0000. Motivo: devido à
grande quantidade de quesitos apresentados por empresa interessada no certame em sede de
impugnação e esclarecimentos, conforme publicado no Compras.Gov e no site do Core-PE, será
necessário maior tempo hábil para análise desses e revisão do edital do certame.´ íntegra publicada
nos sites..

Fracasso 10/10/2022
09:37:23 Item fracassado na análise de propostas.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 10/10/2022
09:30:01

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 09:30 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2

minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema 10/10/2022 O item 1 foi fracassado e já está disponível para o registro de intenção de recurso no
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09:37:22 Pregão Eletrônico. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de
Recurso".

Sistema 10/10/2022
09:37:23

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

Pregoeiro 10/10/2022
10:58:44

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 10/10/2022 às
11:19:00.

 

Eventos da Licitação
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 28/09/2022 08:51:50
Abertura da sessão

pública 10/10/2022 09:30:01 Abertura da sessão pública

Abertura do prazo 10/10/2022 09:37:23 Abertura de prazo para intenção de recurso
Julgamento de

propostas 10/10/2022 09:37:23 Início da etapa de julgamento de propostas

Fechamento do
prazo 10/10/2022 10:58:44 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/10/2022 às 11:19:00.

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 11:50 horas do dia 10 de outubro de 2022,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
POLIANA BRAGA DE ANDRADE VIEIRA 
Pregoeiro Oficial

MAIARA DA COSTA SILVA
Equipe de Apoio

MARCELO RIBEIRO ARAUJO
Equipe de Apoio
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