
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: 10/2017)

 

     às 09:23:33 horas do dia 23/10/2017 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: 10/2017

- 2017/10/2017 que tem por objeto A licitação terá por objeto a contratação de empresa

especializada na área de Prestação de serviços de limpeza (com preparação de café) do

tipo eventual por diária, a serem prestados os serviços na Sede do Conselho Regional de

Educação Física de Santa Catarina  CREF3/SC, para substituição da funcionária efetiva

quando necessário, e compreenderá o fornecimento distribuído de acordo com as

necessidades de serviços, necessários à execução dos serviços .

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - A licitação terá por objeto a contratação de empresa especializada na área de

Prestação de serviços de limpeza (com preparação de café) do tipo eventual por diária, a

serem prestados os serviços na Sede do Conselho Regional de Educação Física de Santa

Catarina � CREF3/SC, para substituição da funcionária efetiva quando necessário, e

compreenderá o fornecimento distribuído de acordo com as necessidades de serviços,

necessários à execução dos serviços.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - A licitação terá por objeto a contratação de empresa especializada na área de

Prestação de serviços de limpeza (com preparação de café) do tipo eventual por diária, a

serem prestados os serviços na Sede do Conselho Regional de Educação Física de Santa

Catarina � CREF3/SC, para substituição da funcionária efetiva quando necessário, e

compreenderá o fornecimento distribuído de acordo com as necessidades de serviços,

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/10/2017 21:58:01:139 R&B PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 110.000,00

19/10/2017 21:59:28:118 KAY SERVICOS E CONSERVACAO EIRELI ME  R$
2.960.025.800,00
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necessários à execução dos serviços.

 

    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 á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 23/10/2017, às 09:56:52 horas, no lote (1) - A licitação terá por objeto a

contratação de empresa especializada na área de Prestação de serviços de limpeza (com

preparação de café) do tipo eventual por diária, a serem prestados os serviços na Sede do

Conselho Regional de Educação Física de Santa Catarina � CREF3/SC, para substituição da

funcionária efetiva quando necessário, e compreenderá o fornecimento distribuído de acordo

com as necessidades de serviços, necessários à execução dos serviços. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 23/10/2017, às 09:59:07 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 23/10/2017, às 09:59:07 horas, no lote (1) - A licitação terá por objeto a

contratação de empresa especializada na área de Prestação de serviços de limpeza (com

preparação de café) do tipo eventual por diária, a serem prestados os serviços na Sede do

Conselho Regional de Educação Física de Santa Catarina � CREF3/SC, para substituição da

funcionária efetiva quando necessário, e compreenderá o fornecimento distribuído de acordo

com as necessidades de serviços, necessários à execução dos serviços. -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: declarado

vencedor. No dia 26/10/2017, às 14:34:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/10/2017, às 14:34:08 horas, no lote (1) - A licitação terá por objeto a

contratação de empresa especializada na área de Prestação de serviços de limpeza (com

preparação de café) do tipo eventual por diária, a serem prestados os serviços na Sede do

Conselho Regional de Educação Física de Santa Catarina � CREF3/SC, para substituição da

funcionária efetiva quando necessário, e compreenderá o fornecimento distribuído de acordo

com as necessidades de serviços, necessários à execução dos serviços. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: lote adjudicado.

 

    No dia 26/10/2017, às 14:34:08 horas, no lote (1) - A licitação terá por objeto a

contratação de empresa especializada na área de Prestação de serviços de limpeza (com

Data-Hora Fornecedor Lance

23/10/2017 09:50:13:014 KAY SERVICOS E CONSERVACAO EIRELI ME  R$ 130,00

23/10/2017 09:49:12:961 R&B PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 170,00
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preparação de café) do tipo eventual por diária, a serem prestados os serviços na Sede do

Conselho Regional de Educação Física de Santa Catarina � CREF3/SC, para substituição da

funcionária efetiva quando necessário, e compreenderá o fornecimento distribuído de acordo

com as necessidades de serviços, necessários à execução dos serviços. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa KAY SERVICOS E

CONSERVACAO EIRELI ME com o valor R$ 130,00.

 

    No dia 26/10/2017, às 14:38:43 horas, a autoridade competente da licitação - IRINEU

WOLNEY FURTADO - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    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

 

Proponentes:
21.746.218/0001-60 KAY SERVICOS E CONSERVACAO EIRELI ME

21.545.589/0001-83 R&B PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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