
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA CREF3 SC -

CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA CREF3 SC - (SC)

 

    Licitação: (Ano: 2017/ CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA CREF3 SC / Nº

Processo: 002/2017)

 

     Às 10:10:22 horas do dia 04/07/2017 no endereço RUA AFONSO PENA-625, bairro

ESTREITO, da cidade de FLORIANOPOLIS - SC, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

MAIULLI DA SILVA SOUZA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

002/2017 - 2017/002/2017 que tem por objeto Contratação de empresa especializada para

fornecimento de solução para a prestação de serviços de tratamento arquivístico, conforme

descritos no termo de referência, Anexo I do edital.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução para a

prestação de serviços de tratamento arquivístico, conforme descritos abaixo:

1. Tratamento arquivístico: Deve ser realizado na sede do CREF3/SC, com equipe técnica

especializada.

2. Guarda: Deve ser realizada na sede do CREF3/SC a guarda do material elaborado no

item 1 (Realizar as transferências do arquivo documental em meio físico para a estante) no

respectivo processo do registrado.

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução para a

prestação de serviços de tratamento arquivístico, conforme descritos abaixo:

1. Tratamento arquivístico: Deve ser realizado na sede do CREF3/SC, com equipe técnica

especializada.

2. Guarda: Deve ser realizada na sede do CREF3/SC a guarda do material elaborado no

item 1 (Realizar as transferências do arquivo documental em meio físico para a estante) no

respectivo processo do registrado.

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/07/2017 09:21:27:397 ACERVO COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 14.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/07/2017 10:18:22:284 ACERVO COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 14.600,00
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    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 04/07/2017, às 10:29:20 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para fornecimento de solução para a prestação de serviços de tratamento arquivístico,

conforme descritos abaixo:

1. Tratamento arquivístico: Deve ser realizado na sede do CREF3/SC, com equipe técnica

especializada.

2. Guarda: Deve ser realizada na sede do CREF3/SC a guarda do material elaborado no

item 1 (Realizar as transferências do arquivo documental em meio físico para a estante) no

respectivo processo do registrado. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

04/07/2017, às 10:38:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2017, às 10:38:14 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para fornecimento de solução para a prestação de serviços de tratamento arquivístico,

conforme descritos abaixo:

1. Tratamento arquivístico: Deve ser realizado na sede do CREF3/SC, com equipe técnica

especializada.

2. Guarda: Deve ser realizada na sede do CREF3/SC a guarda do material elaborado no

item 1 (Realizar as transferências do arquivo documental em meio físico para a estante) no

respectivo processo do registrado. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa declarada vencedora. No dia

07/07/2017, às 13:14:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/07/2017, às 13:14:50 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para fornecimento de solução para a prestação de serviços de tratamento arquivístico,

conforme descritos abaixo:

1. Tratamento arquivístico: Deve ser realizado na sede do CREF3/SC, com equipe técnica

especializada.

2. Guarda: Deve ser realizada na sede do CREF3/SC a guarda do material elaborado no

item 1 (Realizar as transferências do arquivo documental em meio físico para a estante) no

respectivo processo do registrado. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: lote adjudicado.

 

    No dia 07/07/2017, às 13:14:50 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para fornecimento de solução para a prestação de serviços de tratamento arquivístico,
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conforme descritos abaixo:

1. Tratamento arquivístico: Deve ser realizado na sede do CREF3/SC, com equipe técnica

especializada.

2. Guarda: Deve ser realizada na sede do CREF3/SC a guarda do material elaborado no

item 1 (Realizar as transferências do arquivo documental em meio físico para a estante) no

respectivo processo do registrado. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação à empresa ACERVO COMERCIO E SERVICOS EIRELI com o valor R$

14.600,02.

 

    Às 13:38:21 do dia 22/06/2017 as seguintes datas foram alteradas por IRINEU WOLNEY

FURTADO: abertura de propostas (de 03/07/2017-09:00:00 para 04/07/2017-09:00:00);

inicio da disputa (de 03/07/2017-10:00:00 para 04/07/2017-10:00:00)

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

MAIULLI DA SILVA SOUZA

Pregoeiro da disputa

 

IRINEU WOLNEY FURTADO

Autoridade Competente

 

ANA PAULA TABORDA CRUZ

Membro Equipe Apoio

 

Proponente:
72.317.266/0001-73 ACERVO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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