
Pregão/Concorrência Eletrônica

926665.52022 .34895 .5026 .712264320

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

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00005/2022

Às 10:00 horas do dia 04 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 24, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00005/2022. Modo de disputa:
Aberto/Fechado. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO em
formato PDF pesquisável, com recebimento, armazenamento temporário, preparação, digitalização e controle de
qualidade através de reconhecimento ótico de caracteres (OCR) com universo de trabalho de 33.500 processos, cada
processo contendo, aproximadamente, 25 folhas, tendo como total de 837.500 folhas, que fazem parte do acervo dos
arquivos pertencentes ao Core-PE, conforme edital.. 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: Serviços de digitalização / indexação de documentos
Descrição Complementar: Contratação de empresa especializada na prestação de SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO
em formato PDF pesquisável, com recebimento, armazenamento temporário, preparação, digitalização e controle de
qualidade através de reconhecimento ótico de caracteres (OCR) com universo de trabalho de 33.500 processos, cada
processo contendo, aproximadamente, 25 folhas, tendo como total de 837.500 folhas, que fazem parte do acervo dos
arquivos pertencentes ao Core-PE.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 837.500 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 0,1867 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: PA ARQUIVOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 0,1765 .

Histórico
Item: 1 - Serviços de digitalização / indexação de documentos

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

18.704.054/0001-01 PGRG
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

Sim Sim 837.500 R$ 0,1800 R$ 150.750,0000 30/09/2022
16:37:17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO em formato PDF
pesquisável, com recebimento, armazenamento temporário, preparação, digitalização e controle de qualidade
através de reconhecimento ótico de caracteres (OCR) com universo de trabalho de 33.500 processos, cada
processo contendo, aproximadamente, 25 folhas, tendo universo total de 837.500 folhas, que fazem parte do
acervo dos arquivos pertencentes ao Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco
(Core-PE) 
Porte da empresa: ME/EPP

04.269.711/0001-17 TEMPO REAL
PRODUCAO E
COMUNICACAO
LTDA

Sim Sim 837.500 R$ 0,1800 R$ 150.750,0000 02/10/2022
21:58:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de SERVIÇOS
DE DIGITALIZAÇÃO em formato PDF pesquisável, com recebimento, armazenamento temporário, preparação,
digitalização e controle de qualidade através de reconhecimento ótico de caracteres (OCR) com universo de
trabalho de 33.500 processos, cada processo contendo, aproximadamente, 25 folhas, tendo como total de
837.500 folhas, que fazem parte do acervo dos arquivos pertencentes ao Core-PE. 
Porte da empresa: ME/EPP

05.399.623/0001-00 FOKUS
INFORMATICA E
MICROFILMAGEM
EIRELI

Sim Não 837.500 R$ 0,1800 R$ 150.750,0000 03/10/2022
07:46:37

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de SERVIÇOS
DE DIGITALIZAÇÃO em formato PDF pesquisável, com recebimento, armazenamento temporário, preparação,



digitalização e controle de qualidade através de reconhecimento ótico de caracteres (OCR) com universo de
trabalho de 33.500 processos, cada processo contendo, aproximadamente, 25 folhas, tendo como total de
837.500 folhas, que fazem parte do acervo dos arquivos pertencentes ao Core-PE. 
Porte da empresa: ME/EPP

13.409.775/0001-67 LINUS LOG LTDA Não Não 837.500 R$ 0,1800 R$ 150.750,0000 03/10/2022
08:05:08

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO em formato PDF
pesquisável, com recebimento, armazenamento temporário, preparação, digitalização e controle de qualidade
através de reconhecimento ótico de caracteres (OCR) com universo de trabalho de 33.500 processos, cada
processo contendo, aproximadamente, 25 folhas, tendo universo total de 837.500 folhas, que fazem parte do
acervo dos arquivos pertencentes ao Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco
(Core-PE) 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.674.387/0001-90 GUERRA
ASSESSORIA
TECNICA LTDA

Sim Sim 837.500 R$ 0,1800 R$ 150.750,0000 03/10/2022
08:11:45

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de SERVIÇOS
DE DIGITALIZAÇÃO em formato PDF pesquisável, com recebimento, armazenamento temporário, preparação,
digitalização e controle de qualidade através de reconhecimento ótico de caracteres (OCR) com universo de
trabalho de 33.500 processos, cada processo contendo, aproximadamente, 25 folhas, tendo como total de
837.500 folhas, que fazem parte do acervo dos arquivos pertencentes ao Core-PE. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.409.656/0001-84 PA ARQUIVOS LTDA Não Não 837.500 R$ 0,1865 R$ 156.193,7500 30/09/2022
15:36:41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO em formato PDF
pesquisável, com recebimento, armazenamento temporário, preparação, digitalização e controle de qualidade
através de reconhecimento ótico de caracteres (OCR) com universo de trabalho de 33.500 processos, cada
processo contendo, aproximadamente, 25 folhas, tendo universo total de 837.500 folhas, que fazem parte do
acervo dos arquivos pertencentes ao Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco
(Core-PE). 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

23.080.111/0001-50 A3 LOCACAO DE
MAO DE OBRA E
SERVICOS LTDA

Sim Sim 837.500 R$ 0,1900 R$ 159.125,0000 02/10/2022
15:54:38

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Proposta de preços pelo valor global para a prestação de SERVIÇOS
DE DIGITALIZAÇÃO em formato PDF pesquisável, com recebimento, armazenamento temporário, preparação,
digitalização e controle de qualidade através de reconhecimento ótico de caracteres (OCR) com universo de
trabalho de 33.500 processos, cada processo contendo, aproximadamente, 25 folhas, tendo como total de
837.500 folhas, que fazem parte do acervo dos arquivos pertencentes ao Core-PE, conforme edital. O prazo de
validade será de 120 dias. escrição: Contratação de empresa especializada na prestação de SERVIÇOS DE
DIGITALIZAÇÃO em formato PDF pesquisável, com recebimento, armazenamento temporário, preparação,
digitalização e controle de qualidade através de reconhecimento ótico de caracteres (OCR) com universo de
trabalho de 33.500 processos, cada processo contendo, aproximadamente, 25 folhas, tendo como total de
837.500 folhas, que fazem parte do acervo dos arquivos pertencentes ao Core-PE. 
Porte da empresa: ME/EPP

43.298.867/0001-88 BRASILEIRO E
SACRAMENTO
COMERCIO E
SERVICO LTDA

Sim Sim 837.500 R$ 0,2000 R$ 167.500,0000 03/10/2022
07:21:10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de SERVIÇOS
DE DIGITALIZAÇÃO em formato PDF pesquisável, com recebimento, armazenamento temporário, preparação,
digitalização e controle de qualidade através de reconhecimento ótico de caracteres (OCR) com universo de
trabalho de 33.500 processos, cada processo contendo, aproximadamente, 25 folhas, tendo como total de
837.500 folhas, que fazem parte do acervo dos arquivos pertencentes ao Core-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$ 167.500,0000 43.298.867/0001-88 04/10/2022 10:00:01:873
R$ 159.125,0000 23.080.111/0001-50 04/10/2022 10:00:01:873
R$ 156.193,7500 34.409.656/0001-84 04/10/2022 10:00:01:873
R$ 150.750,0000 05.399.623/0001-00 04/10/2022 10:00:01:873
R$ 150.750,0000 18.704.054/0001-01 04/10/2022 10:00:01:873
R$ 150.750,0000 13.409.775/0001-67 04/10/2022 10:00:01:873
R$ 150.750,0000 19.674.387/0001-90 04/10/2022 10:00:01:873
R$ 150.750,0000 04.269.711/0001-17 04/10/2022 10:00:01:873

R$ 0,1720 18.704.054/0001-01 04/10/2022 10:28:27:497
R$ 0,1865 05.399.623/0001-00 04/10/2022 10:29:16:423
R$ 0,1765 34.409.656/0001-84 04/10/2022 10:33:56:410
R$ 0,1600 19.674.387/0001-90 04/10/2022 10:35:54:653
R$ 0,1500 18.704.054/0001-01 04/10/2022 10:36:58:687
R$ 0,1400 19.674.387/0001-90 04/10/2022 10:37:40:167
R$ 0,1800 23.080.111/0001-50 04/10/2022 10:38:56:717
R$ 0,1300 18.704.054/0001-01 04/10/2022 10:39:44:847



R$ 0,1499 23.080.111/0001-50 04/10/2022 10:40:03:503
R$ 0,1000 19.674.387/0001-90 04/10/2022 10:48:14:433

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

04/10/2022
10:04:54 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 04/10/2022
10:22:00 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

04/10/2022
10:46:59 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a
etapa fechada

04/10/2022
10:46:59

Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 0,1300 e
R$ 0,1865.

Encerramento 04/10/2022
10:52:00 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa fechada

04/10/2022
10:52:00 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

04/10/2022
11:35:38

Convocado para envio de anexo o fornecedor GUERRA ASSESSORIA TECNICA LTDA, CNPJ/CPF:
19.674.387/0001-90.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

04/10/2022
11:50:18

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GUERRA ASSESSORIA TECNICA
LTDA, CNPJ/CPF: 19.674.387/0001-90.

Aceite de
proposta

04/10/2022
12:07:27

Aceite individual da proposta. Fornecedor: GUERRA ASSESSORIA TECNICA LTDA, CNPJ/CPF:
19.674.387/0001-90, pelo melhor lance de R$ 0,1000 e com valor negociado a R$ 0,0900.
Motivo: Valor negociado, conforme registrado no Chat.

Inabilitação
de fornecedor

04/10/2022
15:19:00

Inabilitação de proposta. Fornecedor: GUERRA ASSESSORIA TECNICA LTDA, CNPJ/CPF:
19.674.387/0001-90, pelo melhor lance de R$ 0,1000 e com valor negociado a R$ 0,0900.
Motivo: Compulsando os documentos de habilitação, verificou-se que os objetos sociais não
correspondem ao objeto da contratação deste certame, conforme o Acórdão 642/2014-Plenário,
TC 015.048/2013-6, relator Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, 19.3.2014. Maiores
informações registradas no chat.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

06/10/2022
15:06:19

Convocado para envio de anexo o fornecedor PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
18.704.054/0001-01.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

06/10/2022
15:14:05

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 18.704.054/0001-01.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

06/10/2022
16:47:43

Convocado para envio de anexo o fornecedor PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
18.704.054/0001-01.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

06/10/2022
16:51:17

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 18.704.054/0001-01.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

10/10/2022
10:49:07

Convocado para envio de anexo o fornecedor PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
18.704.054/0001-01.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

10/10/2022
10:55:14

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 18.704.054/0001-01.

Aceite de
proposta

10/10/2022
11:39:43

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
18.704.054/0001-01, pelo melhor lance de R$ 0,1300.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

10/10/2022
12:11:18

Convocado para envio de anexo o fornecedor PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
18.704.054/0001-01.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

10/10/2022
12:27:09

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 18.704.054/0001-01.

Abertura do
prazo -

10/10/2022
13:50:27

Convocado para envio de anexo o fornecedor PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
18.704.054/0001-01.



Convocação
anexo
Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

10/10/2022
14:02:39

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 18.704.054/0001-01.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

10/10/2022
14:11:05

Convocado para envio de anexo o fornecedor PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
18.704.054/0001-01.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

10/10/2022
14:52:19

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 18.704.054/0001-01.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

11/10/2022
10:06:04

Convocado para envio de anexo o fornecedor PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
18.704.054/0001-01.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

11/10/2022
11:54:15

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 18.704.054/0001-01.

Inabilitação
de fornecedor

13/10/2022
14:27:12

Inabilitação de proposta. Fornecedor: PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
18.704.054/0001-01, pelo melhor lance de R$ 0,1300. Motivo: Licitante não apresentou
documentos de habilitação referentes aos itens 9.10.2. e 9.10.5.3, em que pese haverem sido
solicitados conforme o Acórdão 1211/2021 – Plenário – TCU.

Inabilitação
de fornecedor

13/10/2022
14:41:14

Inabilitação de proposta. Fornecedor: PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
18.704.054/0001-01, pelo melhor lance de R$ 0,1300. Motivo: Licitante não apresentou
documentos de habilitação referentes aos itens 9.10.2. e 9.10.5.3, em que pese haverem sido
solicitados conforme o Acórdão 1211/2021 – Plenário – TCU.

Inabilitação
de fornecedor

13/10/2022
14:55:15

Inabilitação de proposta. Fornecedor: PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
18.704.054/0001-01, pelo melhor lance de R$ 0,1300. Motivo: Licitante não apresentou
documentos de habilitação referentes aos itens 9.10.2. e 9.10.5.3, em que pese haverem sido
solicitados conforme o Acórdão 1211/2021 – Plenário – TCU.

Inabilitação
de fornecedor

13/10/2022
15:09:16

Inabilitação de proposta. Fornecedor: PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
18.704.054/0001-01, pelo melhor lance de R$ 0,1300. Motivo: Licitante não apresentou
documentos de habilitação referentes aos itens 9.10.2. e 9.10.5.3, em que pese haverem sido
solicitados conforme o Acórdão 1211/2021 – Plenário – TCU.

Inabilitação
de fornecedor

13/10/2022
15:23:17

Inabilitação de proposta. Fornecedor: PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
18.704.054/0001-01, pelo melhor lance de R$ 0,1300. Motivo: Licitante não apresentou
documentos de habilitação referentes aos itens 9.10.2. e 9.10.5.3, em que pese haverem sido
solicitados conforme o Acórdão 1211/2021 – Plenário – TCU.

Inabilitação
de fornecedor

13/10/2022
15:37:19

Inabilitação de proposta. Fornecedor: PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
18.704.054/0001-01, pelo melhor lance de R$ 0,1300. Motivo: Licitante não apresentou
documentos de habilitação referentes aos itens 9.10.2. e 9.10.5.3, em que pese haverem sido
solicitados conforme o Acórdão 1211/2021 – Plenário – TCU.

Inabilitação
de fornecedor

13/10/2022
15:51:21

Inabilitação de proposta. Fornecedor: PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
18.704.054/0001-01, pelo melhor lance de R$ 0,1300. Motivo: Licitante não apresentou
documentos de habilitação referentes aos itens 9.10.2. e 9.10.5.3, em que pese haverem sido
solicitados conforme o Acórdão 1211/2021 – Plenário – TCU.

Inabilitação
de fornecedor

13/10/2022
16:05:22

Inabilitação de proposta. Fornecedor: PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
18.704.054/0001-01, pelo melhor lance de R$ 0,1300. Motivo: Licitante não apresentou
documentos de habilitação referentes aos itens 9.10.2. e 9.10.5.3, em que pese haverem sido
solicitados conforme o Acórdão 1211/2021 – Plenário – TCU.

Inabilitação
de fornecedor

13/10/2022
16:19:23

Inabilitação de proposta. Fornecedor: PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
18.704.054/0001-01, pelo melhor lance de R$ 0,1300. Motivo: Licitante não apresentou
documentos de habilitação referentes aos itens 9.10.2. e 9.10.5.3, em que pese haverem sido
solicitados conforme o Acórdão 1211/2021 – Plenário – TCU.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

13/10/2022
16:34:41

Convocado para envio de anexo o fornecedor A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 23.080.111/0001-50.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

13/10/2022
16:36:47

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E
SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 23.080.111/0001-50.

Aceite de
proposta

18/10/2022
12:57:47

Aceite individual da proposta. Fornecedor: A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 23.080.111/0001-50, pelo melhor lance de R$ 0,1499. Motivo: Foi realizada tentativa
de negociação no chat, sem sucesso. Licitante fora advertido também sobre as condições para
execução do serviço, não sendo permitida a subcontratação deste.

Inabilitação
de fornecedor

20/10/2022
14:57:54

Inabilitação de proposta. Fornecedor: A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 23.080.111/0001-50, pelo melhor lance de R$ 0,1499. Motivo: Conforme detalhado no
chat, não cumpriu os itens do edital 9.9.5, 9.11.1; e apresentou declaração contrária ao que
deverá ser cumprido conforme os itens 13.1 e 13.2, do TR.

Abertura do 20/10/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor PA ARQUIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.409.656/0001-



prazo -
Convocação
anexo

15:06:36 84.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

20/10/2022
15:32:52

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PA ARQUIVOS LTDA, CNPJ/CPF:
34.409.656/0001-84.

Aceite de
proposta

21/10/2022
17:02:20

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PA ARQUIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.409.656/0001-84,
pelo melhor lance de R$ 0,1765.

Habilitação de
fornecedor

26/10/2022
14:11:59

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: PA ARQUIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.409.656/0001-
84, pelo melhor lance de R$ 0,1765.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 04/10/2022
10:00:02

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 10:21 e 16:00. Haverá aviso prévio de abertura dos
itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.

Pregoeiro 04/10/2022
10:05:35

Bom dia, Srs Licitantes! Pregoeira Poliana Andrade operando este PE52022.

Pregoeiro 04/10/2022
10:06:59

Análise inicial das propostas já concluída. Peço, por gentileza, que estejam atentos ao
sistema quando da abertura para os lances.

Pregoeiro 04/10/2022
10:16:48

Srs Licitantes, observem que os lances deverão ser dados pelo valor unitário da folha a
ser digitalizada, não pelo valor total do contrato.

Pregoeiro 04/10/2022
10:19:19

O valor estimado unitário por folha, conforme registrado no sistema, é R$0.1867. O
lance final acima desse valor estimado de R$0,1867 é automaticamente bloqueado pelo

sistema para prosseguimento na licitação.
Sistema 04/10/2022

10:20:02
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será

iniciada. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro 04/10/2022

10:20:24
Vide item 7.5.1. do edital: O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário por folha

digitalizada (B), que será considerado como valor MÁXIMO.
Sistema 04/10/2022

10:21:00
A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se

conectados.
Sistema 04/10/2022

10:22:01
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 04/10/2022
10:22:01

Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 04/10/2022
10:25:24

Srs Licitantes, já foi iniciada a etapa aberta de lances. Ofereçam os seus melhores
lances para disputa!

Pregoeiro 04/10/2022
10:27:32

Peço que observem o limite do valor unitário estimado para oferecer os seus lances,
conforme Edital e valor registrado no sistema Compras.Gov.

Pregoeiro 04/10/2022
10:35:13

Srs Licitantes, conforme estamos acompanhando o relógio do sistema, o tempo para
lances está chegando ao seu final.

Pregoeiro 04/10/2022
10:35:26

Peço que ofereçam o seu melhor lance.

Sistema 04/10/2022
10:46:59

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
0,1300 e R$ 0,1865 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:51:59 do dia

04/10/2022.
Sistema 04/10/2022

10:52:00
A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos

fornecedores convocados: R$ 0,1000.
Sistema 04/10/2022

10:52:00
O item 1 está encerrado.

Sistema 04/10/2022
10:52:06

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

Pregoeiro 04/10/2022
11:00:56

Para GUERRA ASSESSORIA TECNICA LTDA - Prezado licitante, quanto ao item 1,
conforme o art. 38, Decreto 10024/2019, apresentamos contra proposta, a fim de que

seja obtida melhor proposta, no valor unitário de R$0,9000.
Pregoeiro 04/10/2022

11:04:35
Para GUERRA ASSESSORIA TECNICA LTDA - Sr Licitante, peço que se manifeste no chat

sobre a contra proposta apresentada no valor unitário de R$ 0,9000.
19.674.387/0001-

90
04/10/2022
11:08:36

Prezado pregoeiro, pela natureza dos serviços essa já é a nossa melhor oferta

19.674.387/0001-
90

04/10/2022
11:12:59

Prezado pregoeiro, aceitamos a contraproposta de R$ 0,09

19.674.387/0001-
90

04/10/2022
11:13:17

digo, 0,90



Pregoeiro 04/10/2022
11:16:21

Para GUERRA ASSESSORIA TECNICA LTDA - Sr Licitante, retificando a contra proposta,
haja vista o seu melhor lance ter sido no valor unitário de R$0,1000, a contra proposta

só poderia ser obviamente no valor de R$ 0,0900, não R$0,9000.
Pregoeiro 04/10/2022

11:16:53
Para GUERRA ASSESSORIA TECNICA LTDA - Confirma a aceitação, a fim de que

possamos dar prosseguimento à licitação?
Pregoeiro 04/10/2022

11:26:48
Para GUERRA ASSESSORIA TECNICA LTDA - Sr Licitante, peço que se manifeste no

chat, a fim de darmos prosseguimento à licitação.
19.674.387/0001-

90
04/10/2022
11:33:18

sim, confirmamos a aceitabilidade da contraproposta

19.674.387/0001-
90

04/10/2022
11:34:37

valor R$ 0,09 aceito

Pregoeiro 04/10/2022
11:34:56

Para GUERRA ASSESSORIA TECNICA LTDA - ok

Pregoeiro 04/10/2022
11:35:23

Para GUERRA ASSESSORIA TECNICA LTDA - será convocado anexo para envio da
proposta formalizada com o valor unitário de R$ 0,0900.

Sistema 04/10/2022
11:35:38

Senhor fornecedor GUERRA ASSESSORIA TECNICA LTDA, CNPJ/CPF: 19.674.387/0001-
90, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 04/10/2022
11:44:24

Para GUERRA ASSESSORIA TECNICA LTDA - Sr Licitante, peço que anexe a proposta
atualizada no sistema para darmos prosseguimento à licitação.

Sistema 04/10/2022
11:50:18

Senhor Pregoeiro, o fornecedor GUERRA ASSESSORIA TECNICA LTDA, CNPJ/CPF:
19.674.387/0001-90, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 04/10/2022
12:08:53

Srs Licitantes, faremos um intervalo para almoço e trabalhos internos. Retomaremos a
sessão às 14h15, de hoje, para darmos continuidade à análise da documentação de

habilitação da licitante arrematante.
Pregoeiro 04/10/2022

14:19:33
Boa tarde! Estamos retomando a sessão neste momento. Prosseguindo com a análise

dos documentos de habilitação da licitante arrematante.
Pregoeiro 04/10/2022

15:15:29
Para GUERRA ASSESSORIA TECNICA LTDA - Sr licitante, compulsando os documentos

de habilitação, verificou-se que os objetos sociais não correspondem ao objeto da
contratação deste certame. Conforme o Acórdão 642/2014-Plenário, TC 015.048/2013-

6, relator Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, 19.3.2014:
Pregoeiro 04/10/2022

15:15:56
Para GUERRA ASSESSORIA TECNICA LTDA - “o “objeto social da empresa delineado no
contrato social devidamente registrado comprova não apenas o exercício da atividade

empresarial requerida na licitação, mas também que a empresa o faz de forma regular.
E nesse ponto ressalto que a Administração deve sempre prestigiar a legalidade. Não

basta que a licitante detenha a capacidade comercial de fato(...)
Pregoeiro 04/10/2022

15:16:20
Para GUERRA ASSESSORIA TECNICA LTDA - (...), faz-se necessário que ela esteja em

conformidade com a lei”.
Pregoeiro 04/10/2022

15:17:24
Para GUERRA ASSESSORIA TECNICA LTDA - Desta forma, a empresa GUERRA

ASSESSORIA TECNICA LTDA, CNPJ: 19.674.387/0001-90, será
inabilitada/desclassificada.

Pregoeiro 04/10/2022
15:20:38

Srs Licitantes, por motivo de demandas internas, suspenderemos os trabalhos neste
momento, retomando a sessão deste PE52022 no dia 06/10/2022, às 10h. Até lá!

Pregoeiro 06/10/2022
10:02:43

Bom dia, Srs Licitantes. Estamos retomando a sessão do PE52022 neste momento.
Peço, por gentileza, que estejam atentos ao chat.

Pregoeiro 06/10/2022
11:40:11

Para PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI - Prezado licitante, quanto ao item 1, conforme
o art. 38, Decreto 10024/2019, apresentamos contra proposta, a fim de que seja

obtida melhor proposta, no valor unitário de R$0,1000.
Pregoeiro 06/10/2022

12:11:06
Srs licitantes, faremos um intervalo para almoço e trabalhos internos neste momento.

Retomaremos a sessão às 14h30 de hoje. Até lá!
Pregoeiro 06/10/2022

14:32:55
Boa tarde a todos! Estamos retomando a sessão neste momento.

Pregoeiro 06/10/2022
14:33:28

Para PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI - Sr licitante, peço, que, por gentileza,
responda à nossa solicitação de negociação.

18.704.054/0001-
01

06/10/2022
14:39:33

Prezado Pregoeiro, analisamos a contra proposta, porém o valor de R$0,13 é o nosso
limite para garantir uma entrega do serviço com excelência.

Pregoeiro 06/10/2022
15:06:02

Para PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI - Sr licitante, será convocado anexo para envio
da proposta com o valor unitário correspondente a R$0,13.

Sistema 06/10/2022
15:06:19

Senhor fornecedor PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.704.054/0001-01,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 06/10/2022
15:14:05

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
18.704.054/0001-01, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 06/10/2022
15:41:45

Para PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI - Sr licitante, o arquivo de proposta atualizado
não está abrindo. PEço que o anexe em PDF no sistema.

18.704.054/0001-
01

06/10/2022
15:55:10

Prezado Pregoeiro, poderia habilitar o envio do documento novamente, pois não está
disponível o envio do novo documento na plataforma.

Sistema 06/10/2022
16:47:43

Senhor fornecedor PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.704.054/0001-01,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 06/10/2022
16:51:17

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
18.704.054/0001-01, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 06/10/2022 Para PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI - Sr licitante, peço que verifique e anexe o



17:28:50 arquivo em PDF, pois no sistema aparece um link para acesso a algo que não é possível
seu acesso.

Pregoeiro 06/10/2022
17:29:26

Srs licitantes, suspenderemos a sessão neste momento, retomando-a no dia
10/10/2022, às 10h20.

Pregoeiro 10/10/2022
10:22:01

Bom dia, Srs Licitantes. Estamos retomando a sessão deste PE52022 neste momento.
Peço que permaneçam atentos ao chat.

Sistema 10/10/2022
10:49:07

Senhor fornecedor PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.704.054/0001-01,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 10/10/2022
10:49:18

Para PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI - Sr licitante, peço que verifique e anexe o
arquivo em PDF, pois no sistema aparece um link para acesso a algo que não é possível

seu acesso.
Pregoeiro 10/10/2022

10:54:58
Para PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI - Sr Licitante, lembrando que conforme o item

7.28.2, do Edital, o prazo para envio do arquivo em PDF é até 12h50, de hoje,
10/10/2022, sob pena de recusa da proposta e desclassificação.

Sistema 10/10/2022
10:55:14

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
18.704.054/0001-01, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 10/10/2022
11:40:39

Srs licitantes, iniciaremos a análise dos documentos de habilitação da licitante
arrematante PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI. Peço, que permaneçam atentos ao

chat.
Pregoeiro 10/10/2022

11:43:39
Para PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI - Sr licitante, peço que anexe novamente os
documentos de habilitação em PDF. Os links que estão no sistema Compras.Gov não

abrem nenhum documento.
Pregoeiro 10/10/2022

11:44:17
Para PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI - Prazo para anexar os documentos de

habilitação em PDF: até as 13h45 de hoje.
18.704.054/0001-

01
10/10/2022
11:50:37

Sr Pregoeiro, poderia habilitar a ferramenta para envio da documentação, por favor.

Sistema 10/10/2022
12:11:18

Senhor fornecedor PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.704.054/0001-01,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 10/10/2022
12:27:09

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
18.704.054/0001-01, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 10/10/2022
13:47:05

Para PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI - Sr Licitante, foi anexado em PDF apenas o
documento correspondente ao Anexo II - modelo de declaração de plena e total

aceitação das condições estabelecidas no termo de referência. Não sendo anexado mais
nenhum documento quanto aos documentos de habilitação em PDF, conforme

solicitado, por motivo de que os links anexados ao sistema por vocês não funcionarem.
18.704.054/0001-

01
10/10/2022
13:49:20

Sr Pregoeiro, poderia habilitar a ferramenta para envio da documentação, por favor.

Pregoeiro 10/10/2022
13:50:00

Para PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI - Conforme o item 5.3 do Edital do certame:
"Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem
do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes

dos sistemas."
Sistema 10/10/2022

13:50:27
Senhor fornecedor PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.704.054/0001-01,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 10/10/2022

13:51:04
Para PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI - Será iniciada a análise da documentação

conforme consta no sistema e no SICAF neste momento.
18.704.054/0001-

01
10/10/2022
13:52:35

Sr. Pregoeiro, caso precise de alguma documentação suplementar, estamos à
disposição para envio

Pregoeiro 10/10/2022
13:52:38

Para PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI - Peço que encaminhe a documentação
referente ao item 9.8.1. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em

vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatório de seus administradores;

Pregoeiro 10/10/2022
13:53:42

Para PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI - A fim de que sejam comprovados os objetos
sociais, se são pertinentes ao objeto da contratação deste certame.

18.704.054/0001-
01

10/10/2022
13:55:55

Sr Pregoeiro, peço, por gentileza, habilitar o link para envio da documentação.

18.704.054/0001-
01

10/10/2022
13:56:31

Sr. Pregoeiro esses documento podem ser zipados?

Sistema 10/10/2022
14:02:39

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
18.704.054/0001-01, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 10/10/2022
14:04:23

Para PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI - sim, podem ser zipados.

18.704.054/0001-
01

10/10/2022
14:05:33

Sr Pregoeiro faltou o envio do RG do sócio, poderia enviar o link novamente?

Pregoeiro 10/10/2022
14:10:51

Para PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI - Sr licitante, a 5ª alteração contratual e
consolidação, é a última realizada?

Sistema 10/10/2022
14:11:05

Senhor fornecedor PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.704.054/0001-01,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

18.704.054/0001-
01

10/10/2022
14:18:12

A ultima alteração contratual é a do arquivo com o seguinte nome Contrato social -
PGRG - 4 alteração 14_07_2020.pdf

Sistema 10/10/2022 Senhor Pregoeiro, o fornecedor PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:



14:52:19 18.704.054/0001-01, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 10/10/2022

16:09:18
Para PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI - Sr licitante, a alteração contratual nº 4,
anexada, data de julho de 2020; já a alteração contratual nº 5 e consolidação,

anexada, datam de janeiro de 2017. Poderia explicar tal situação, por gentileza?
18.704.054/0001-

01
10/10/2022
16:48:43

Boa tarde Sr. Pregoeiro, verificamos que houve esse inversão na ordem de numeração
das alterações contratuais, porém essa numeração é preenchida pela JUCEPE.

Pregoeiro 10/10/2022
16:58:25

Para PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI - ok

Pregoeiro 10/10/2022
17:00:44

Para PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI - Foram encaminhados os documentos
referentes à qualificação econômico-financeira para parecer da área técnica.

Pregoeiro 10/10/2022
17:01:26

Para PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI - Desta forma, fica suspensa a presente sessão,
sendo retomada amanhã, 11/10/2022, às 10h.

Pregoeiro 11/10/2022
10:04:22

Bom dia, Srs Licitantes. Estamos reabrindo o PE52022 neste momento.

Pregoeiro 11/10/2022
10:04:49

Para PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI - Prezado licitante, com fulcro no Acórdão
1211/2021 – TCU, peço que envie as demonstrações contábeis (balanço patrimonial,

demonstração de resultado do exercício, notas explicativas, demonstração de lucros ou
prejuízos acumulados, demonstração das mutações do patrimônio líquido e

demonstração dos fluxos de caixa) autenticadas por meio do Sistema Público (...)
Pregoeiro 11/10/2022

10:05:02
Para PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI - (...) de Escrituração Digital – SPED para

elaboração da análise de qualificação econômico-financeira, haja vista o documento
anexado ao sistema não haver sido autenticado por meio do SPED.

Pregoeiro 11/10/2022
10:05:14

Para PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI - Também, com fulcro no Acórdão 1211/2021 –
TCU, solicito que seja enviada comprovação, por meio de declaração, da relação de
compromissos assumidos, de que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos

firmados
Pregoeiro 11/10/2022

10:05:22
Para PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI - com a Administração Pública e/ou com a

iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura deste Pregão, não é
superior ao Patrimônio Líquido do licitante, podendo este ser atualizado na forma já

disciplinada neste Edital;
Pregoeiro 11/10/2022

10:05:40
Para PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI - 9.1.1.1.1. a declaração de que trata o item
acima deverá estar acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

relativa ao último exercício social;
Sistema 11/10/2022

10:06:04
Senhor fornecedor PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.704.054/0001-01,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 11/10/2022

10:08:45
Para PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI - Prazo para envio até as 12h06, conforme

Edital.
Sistema 11/10/2022

11:54:15
Senhor Pregoeiro, o fornecedor PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:

18.704.054/0001-01, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 11/10/2022

12:14:24
Para PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI - Sr licitante, não foram enviados os seguintes

documentos até o momento: demonstração de resultado do exercício, notas
explicativas, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, demonstração das

mutações do patrimônio líquido e demonstração dos fluxos de caixa) autenticadas por
meio do Sistema Público (...)

Pregoeiro 11/10/2022
12:14:46

Para PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI - (...) de Escrituração Digital – SPED para
elaboração da análise de qualificação econômico-financeira, haja vista o documento

anexado ao sistema não haver sido autenticado por meio do SPED.
Pregoeiro 11/10/2022

12:17:33
Para PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI - Também, não fora enviada comprovação, por
meio de declaração, da relação de compromissos assumidos, de que 1/12 (um doze
avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a

iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura deste Pregão, não é
superior ao Patrimônio Líquido do licitante, podendo este ser

Pregoeiro 11/10/2022
12:17:44

Para PGRG EMPREENDIMENTOS EIRELI - atualizado na forma já disciplinada neste
Edital;

Pregoeiro 11/10/2022
12:19:07

Srs Licitantes, iremos suspender o PE52022 neste momento por motivo de trabalhos
internos. A sessão será retomada no dia 13/10/2022, às 14h.

Pregoeiro 13/10/2022
14:23:51

Boa tarde, Srs Licitantes. Estamos retomando a sessão do PE52022 neste momento.
Peço que estejam atentos ao chat.

Pregoeiro 13/10/2022
14:28:17

Para A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA - Prezado licitante, quanto ao
item 1, conforme o art. 38, Decreto 10024/2019, apresentamos contra proposta, a fim

de que seja obtida melhor proposta, no valor unitário de R$0,0900.
23.080.111/0001-

50
13/10/2022
14:35:30

Boa tarde, Sr. Pregeoiro.

23.080.111/0001-
50

13/10/2022
14:37:56

Prezado Sr. Preoeiro(a), devido a fase de lances nosso preços ja esta no liimite para
fins de prestar um bom serviços, agradecemos a vossa compreesão.

23.080.111/0001-
50

13/10/2022
15:54:26

Justificamos que nosso ultimo lance ofertado esta a menor em de 20% do valor
estimado por esse CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO

ESTADO DE PERNAMBUCO.
Pregoeiro 13/10/2022

16:33:15
Para A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA - Sr licitante, será convocado
anexo para envio da proposta atualizada de acordo com o seu menor lance registrado

no sistema.
Sistema 13/10/2022 Senhor fornecedor A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:



16:34:41 23.080.111/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema 13/10/2022

16:36:47
Senhor Pregoeiro, o fornecedor A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA,

CNPJ/CPF: 23.080.111/0001-50, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 13/10/2022

16:53:18
Para A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA - Sr Licitante, verificou-se que

já está anexada no sistema a proposta atualizada.
Pregoeiro 13/10/2022

16:54:35
Srs Licitantes, será suspendida a sessão neste momento para atendimento de

demandas internas da Entidade. A sessão será retomada no dia 17/10/2022, às 15h.
Pregoeiro 17/10/2022

15:47:25
Boa tarde, Srs Licitantes. Tivemos um problema técnico para acesso ao sistema e início
da sessão, pelo qual pedimos desculpas. Estamos retomando a sessão deste PE52022

neste momento. Peço, por gentileza, que estejam atentos ao chato.
Pregoeiro 17/10/2022

17:10:02
Sr Licitante, a área técnica ainda está analisando a proposta encaminhada.

Suspenderemos a sessão neste momento, retomando-a amanhã, 18/10/2022, às 11h.
Pregoeiro 18/10/2022

11:11:43
Bom dia, Srs Licitantes. Estamos retomando a sessão deste PE52022 neste momento.

Peço que estejam atentos ao chat.
Pregoeiro 18/10/2022

12:15:06
Para A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA - Sr licitante, uma dúvida que
surgiu, haja vista a empresa estar localizada em Fortaleza e os documentos que serão

digitalizados se encontrarem em Recife: como se dará a prestação do serviço e o
atendimento do item 13.1 e 13.2 do TR?

23.080.111/0001-
50

18/10/2022
12:21:19

Boa tarde, Sr. Pregeorio.

23.080.111/0001-
50

18/10/2022
12:25:21

Prezado Sr. Pregoeiro, já Possuímos Contrato firmado com Órgão Públicos, na Cidade de
Recife - PE, e possui um representante (PREPOSTO) de nossa empresa em Recife-PE,

que nos representado em todos o esta de Pernambuco.
23.080.111/0001-

50
18/10/2022
12:27:05

Prezado Senhores, nos comprometemos a tomas todas as medidas necessárias para a
implantação e execução dos serviços em conforme com condições Contratuais.

Pregoeiro 18/10/2022
12:31:28

Para A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA - O local da prestação dos
serviços em Recife é de propriedade ou locado pela filiar da A3 LOCACAO DE MAO DE
OBRA E SERVICOS LTDA situada em Recife, sendo dessa forma executado pela filial

desta empresa em Recife? Pergunto, pois essa é única possibilidade lega permitida pelo
TCU. Haja vista o Edital não haver permitido a subcontratação do objeto.

23.080.111/0001-
50

18/10/2022
12:35:38

Prezado, possui representante na Cidade de Recife, como mencionado anteriormente,
os serviços serão executados no nosso escritório de Recife, tomaremos tomas medidas

necessárias para implantação e execução dos serviços.
23.080.111/0001-

50
18/10/2022
12:48:07

Justificamos que todas as nossas ações para implantação e execução dos serviços serão
sempre submetidas ao Gestor/Fiscal do CRRC-PE, para fins de conhecimento e

aprovação.
Pregoeiro 18/10/2022

12:50:12
Para A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA - Sr licitante, insisto em dizer

que apenas é possível a execução dos serviços, nos termos previstos no Edital do
certame, pela matriz ou pela filial da A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS
LTDA, não sendo autorizada a subcontratação do serviço a terceiros, sob pena de

apuração e aplicação das penalidades cabíveis.
Pregoeiro 18/10/2022

12:50:56
Para A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA - Em que pese as

considerações enviadas, o Sr mantém a proposta todavia?
23.080.111/0001-

50
18/10/2022
12:54:51

SIM, Senhor Pregoeiro, matemos, tendo em vista, que nossa proposta de preços esta
totalmente exequível e apenas 19% abaixo do valor estimado por esse CONSELHO

REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE PERNAMBUCO - CORE
- PE.

Pregoeiro 18/10/2022
13:03:53

Para A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA - Sr Licitante, serão analisados
os documentos de habilitação.

Pregoeiro 18/10/2022
13:04:19

Srs licitantes, a sessão será suspensa neste momento, sendo retomada hoje, às 16h.

Pregoeiro 18/10/2022
16:14:30

Boa tarde, Srs licitantes. Todavia estamos analisando a documentação de habilitação.
Devido ao atendimento de demandas internas, retomaremos a sessão no dia

20/10/2022, às 11h.
Pregoeiro 20/10/2022

11:29:19
Bom dia, Srs Licitantes. Estamos retomando a sessão do PE52022 neste momento.

Desculpem o pequeno atraso, pois tivemos problemas quanto ao acesso no sistema e
ao chat.

Pregoeiro 20/10/2022
11:30:15

Informo que seguimos com a análise dos documentos referente à habilitação da
empresa A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA. Peço, por gentileza, que

continuem atentos ao chat.
Pregoeiro 20/10/2022

12:51:41
Srs Licitantes, suspenderemos a sessão para um breve intervalo de 1h. Retomaremos

os trabalhos às 14h, de hoje. Até lá!
Pregoeiro 20/10/2022

14:30:22
Boa tarde, Srs licitantes. Estamos concluindo a análise dos documentos de habilitação.

Pregoeiro 20/10/2022
14:54:52

Para A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA - Sr Licitante, a empresa A3
LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EIRELI será desclassificada pelos seguintes

motivos: haver apresentado prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, SEM ATIVIDADE RAMO DE ATIVIDADE

pertinente e compatível com o objeto contratual;
Pregoeiro 20/10/2022

14:55:04
Para A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA - também, por haver

apresentado apenas 01 atestado de capacidade técnica e este SEM NENHUMA RELAÇÃO
AO OBJETO DO CERTAME PE52022 – Core-PE. Não vamos contratar neste PE52022



porteiro de eventos, recepcionista, cerimonialista, motoboy, garçon, auxiliar de serviços
gerais, que são as atividades mencionadas no atestado apresentado.

Pregoeiro 20/10/2022
14:55:14

Para A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA - Achando pouco, a empresa
ainda apresentou 03 termos de contrato, sem atestado de capacidade técnica, também
para as mesmas atividades de serviço de design gráfico e recepcionista, porteiro 24h e

auxiliar de saúde bucal.
Pregoeiro 20/10/2022

14:55:25
Para A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA - Bem como, 6 atas de

realização de pregão eletrônico de outros órgãos com objeto diverso, que em nada
coincidem com o objeto deste PE52022, quais sejam, serviços de copa/cozinha, serviço

de auxiliar de saúde bucal, salva-vidas, serviço de apoio administrativo - auxiliar
administrativo, motoboy;

Pregoeiro 20/10/2022
14:55:33

Para A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA - ou seja, no mínimo uma falta
de respeito com o processo licitatório, os servidores nele atuantes e com os demais

licitantes.
Pregoeiro 20/10/2022

14:55:41
Para A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA - Ainda, apresenta declaração
de escritório, na qual expressa que nomeará preposto ou instalará escritório na cidade
de Recife/PE no prazo de 60 dias contados a partir da vigência do contrato, deixando
claro que não tem condições de cumprir com os itens 13.1 e 13.2 do TR, conforme já

questionado no chat, quando da análise da proposta apresentada.
23.080.111/0001-

50
20/10/2022
14:59:11

Prezado Sr. Pregoeiro, boa tarde,

Pregoeiro 20/10/2022
15:00:27

Para PA ARQUIVOS LTDA - Prezado licitante, quanto ao item 1, conforme o art. 38,
Decreto 10024/2019, apresentamos contra proposta, a fim de que seja obtida melhor

proposta, no valor unitário de R$0,1500.
34.409.656/0001-

84
20/10/2022
15:03:11

Prezada Pregoeira, boa tarde. O preço oferecido durante a etapa de lances é o menor
que podemos ofertar para manter a qualidade na execução do objeto licitado.

Pregoeiro 20/10/2022
15:05:36

Para PA ARQUIVOS LTDA - Será convocado anexo para envio da proposta de acordo
com seu melhor lance.

Sistema 20/10/2022
15:06:36

Senhor fornecedor PA ARQUIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.409.656/0001-84, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 1.

34.409.656/0001-
84

20/10/2022
15:10:16

Ciente. Estaremos enviando dentro do prazo.

Pregoeiro 20/10/2022
15:31:33

Para PA ARQUIVOS LTDA - Sr licitante, a fim de otimizar meu tempo e o seu, uma
dúvida que surgiu, haja vista a empresa estar localizada em Salvador/BA e os

documentos que serão digitalizados se encontrarem em Recife/PE: como se dará a
prestação do serviço e o atendimento do item 13.1 e 13.2 do TR?

Sistema 20/10/2022
15:32:52

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PA ARQUIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.409.656/0001-84,
enviou o anexo para o ítem 1.

34.409.656/0001-
84

20/10/2022
15:34:27

Prezada Pregoeira. Possuímos uma unidade em Pernambuco.

Pregoeiro 20/10/2022
15:35:59

Para PA ARQUIVOS LTDA - unidade = filial?

34.409.656/0001-
84

20/10/2022
15:38:51

Sim. Localizada no Centro Logístico Guararapes. Rua Beta nº147.

Pregoeiro 20/10/2022
15:42:13

Prezados, por motivo de atendimento de demandas internas, a sessão será encerrada
neste momento, sendo retomada amanhã, 21/10, às 9h30.

Pregoeiro 21/10/2022
11:35:55

Srs licitantes, informo que a proposta encaminhada pela arrematante PA ARQUIVOS
LTDA, está em análise na área técnica. Assim que a análise for concluída, daremos

andamento à sessão, registrando as informações no chat.
Pregoeiro 21/10/2022

12:32:11
Srs licitantes, faremos um intervalo neste momento, retomando a sessão às 16h, de

hoje.
Pregoeiro 21/10/2022

16:00:53
Boa tarde, Srs licitantes. Estamos retomando a sessão do PE52022 neste momento.

Pregoeiro 21/10/2022
16:46:58

Para PA ARQUIVOS LTDA - Sr licitante, informe, por gentileza, o CNPJ da filial da PA
ARQUIVOS LTDA, localizada no Centro Logístico Guararapes, à Rua Betam nº 147?

34.409.656/0001-
84

21/10/2022
16:51:19

Prezada Pregoeira, boa tarde.

34.409.656/0001-
84

21/10/2022
16:54:12

Nossa unidade está registrada no CNPJ: 34.409.656/0009-31.

Pregoeiro 21/10/2022
17:02:00

Para PA ARQUIVOS LTDA - ok

Pregoeiro 21/10/2022
17:06:09

Srs licitantes, suspenderemos a sessão retomando-a terça-feira, 25/10, às 10h. Até lá!

Pregoeiro 25/10/2022
10:11:36

Bom dia, Srs Licitantes. Estamos retomando a sessão deste PE52022 neste momento.

Pregoeiro 25/10/2022
12:32:53

Srs Licitantes, os documentos de habilitação, quanto à qualificação econômico-
financeira, foram encaminhados para parecer da área técnica do Conselho.

Pregoeiro 25/10/2022
12:33:38

Desta forma, suspenderemos a sessão neste momento, retomando-a amanhã, 26/10,
às 14h.

Pregoeiro 26/10/2022
14:11:47

Boa tarde, Srs Licitantes. Estamos retomando a sessão do PE52022 neste momento.



Sistema 26/10/2022
14:11:59

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 26/10/2022
14:13:48

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 26/10/2022 às
14:34:00.

 

Eventos da Licitação
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 20/09/2022
11:33:04

Alteração equipe 20/09/2022
11:36:37

Alteração equipe 20/09/2022
11:36:50

Alteração abertura
da sessão pública

03/10/2022
09:46:10

Previsão de abertura: 04/10/2022 10:00:00; Motivo: Medida administrativa; Justificativa: O
sistema não abriu a sessão às 9h30, em 03/10/2022, para análise das propostas, conforme
previsto.

Abertura da sessão
pública

04/10/2022
10:00:02 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

04/10/2022
10:20:02 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

04/10/2022
10:52:06 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 26/10/2022
14:11:59 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

26/10/2022
14:13:48 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 26/10/2022 às 14:34:00.

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 Nº
10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:56 horas do dia 26 de
outubro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
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