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COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO
COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Eletrônico nº : 038/CPB/2020
Processo nº : 0642/2019
Objeto : Constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição de nobreaks, incluindo instalação, treinamento e visitas técnicas de avaliação e
semestrais, para o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) durante toda vigência de suporte dos equipamentos, conforme especificações e condições do termo
de referência, anexo I

Às 10:30:20 horas do dia 06 de Agosto de 2020, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva e
respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: Carlos Roque Abrahão, Claudio Marques Mergulhão e Rogerio Lovantino da Costa, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico - Registro de Preços em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: 892000801002020OC00038.
Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de
lances.

Resultado da Sessão Pública

Encerrada com recurso

ITEM 1

Propostas

Descrição : AQUISICAO EQUIPTOS.ESTABILIZACAO/PROTECAO ENERGIA, AGRUPAMENTO DE ITENS, PREGAO ELETRONICO,
(DESCRICAO DETALHADA, VIDE EDITAL)
Quantidade / Unidade de
Fornecimento : 1 / VIDE EDITAL

Municipio : SAO PAULO

Menor Valor : 105.000,0000

CNPJ/CPF - Vencedor : 20845457000104 - Seko eletronica Eireli - ME

Propostas Entregues : 7

Desistência de Propostas : 0

Propostas Restantes : 7

Propostas Classificadas : 7

Licitante Ordem Marca Valor Data/Hora Situação Justificativa

G2R Manutenção e
Serviços ltda 1 ONE - VLP / 1 - 10

kva 120.000,0000 06/08/2020 00:00 Classificada classifico o item

ITEC INFORMATICA E
TECNOLOGIA LTDA - ME 2

1- Ragtech Easy Pro
1200va - 2- ATA Titan
10KVA

180.000,0000 06/08/2020 00:00 Classificada classifico o item

Seko eletronica Eireli - ME 3

SEKO E APC -
PRODUZIDO NO
BRASIL E
IMPORTADO

233.300,0000 06/08/2020 00:00 Classificada classifico o item

MICROWARE
ENGENHARIA DE
SISTEMAS LTDA.

4
Forceline/PowerForce
10KVa e Line
Interactive 1KVa

490.000,0000 04/08/2020 00:00 Classificada classifico o item

PROJETHIC COMERCIO
E GERENCIAMENTO DE
PROJETOS EIRELI

5 SMS/Subitens 1 e 2
Conforme edital 560.000,0000 05/08/2020 00:00 Classificada classifico o item

GL ELETRO-
ELETRÔNICOS LTDA 6

SMS / POWER
SINUS 2.4 KVA E
KEOR BR 10 KVA +
MOD

900.000,0000 06/08/2020 00:00 Classificada classifico o item

EFL SILVA
MANUTENCAO DE NO-
BREAKS E GERADORES
- ME

7 ENERGYTECH / EFL
SERIES 1.000.000,0000 05/08/2020 00:00 Classificada classifico o item
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Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso

Licitantes

Desistência

Lances Ofertados

Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte

Negociação

Análise da Aceitabilidade do Preço

Habilitação

Não houve desistência.

Licitante Valor Data/Hora Situação

Seko eletronica Eireli - ME 119.200,0000 06/08/2020
10:44:29

Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já
registrado

MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS
LTDA. 113.500,0000 06/08/2020

10:46:51 Válido e confirmado

Seko eletronica Eireli - ME 116.500,0000 06/08/2020
10:47:03 Válido e confirmado

Seko eletronica Eireli - ME 110.000,0000 06/08/2020
10:52:21 Válido e confirmado

ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA -
ME 108.000,0000 06/08/2020

10:57:30 Inválido: fora do prazo

Não houve licitante que se encontrasse na condição de empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Licitante Valor Data/Hora Situação

Seko eletronica Eireli - ME 105.000,0000 06/08/2020 11:07:33 Válido e confirmado

Adesão

Licitante Origem Valor Data/Hora Preço Justificativa

Seko eletronica Eireli
- ME Negociação 105.000,0000 06/08/2020

11:09 Aceitável Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial elaborada na
fase interna da licitação.

Licitante Valor Data/Hora Situação Habilitado

G2R Manutenção e Serviços ltda 105.000,0000 06/08/2020 16:44:09 Adesão a melhor oferta Não

Licitante Data/Hora Habilitação Justificativa

Seko eletronica Eireli - ME 06/08/2020
16:41 Habilitado Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no

edital.

G2R Manutenção e Serviços
ltda

06/08/2020
16:55 Inabilitado A pedido do licitante via chat do sistema BEC, inabilitamos da fase de adesão.

Recurso interposto. Motivação e juízo de admissibilidade disponível para consulta na aba "recurso" do pregão eletrônico. Caso seja aceito, será concedido o
prazo de 03 dia(s) para entrega de memoriais e 03 dia(s) para contrarrazões.

Licitante Juizo da Admissibilidade Data Hora

MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA. Aceitar 06/08/2020 16:58

Legenda Enquadramento CNPJ/CPF Licitante

FOR0688 EPP 05.517.300/0001-66 PROJETHIC COMERCIO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS EIRELI

FOR0459 Outros 08.615.859/0001-17 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA.

FOR0832 EPP 13.531.571/0001-02 ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME

FOR0320 ME 20.510.979/0001-55 G2R Manutenção e Serviços ltda
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Chat

FOR0338 ME 20.845.457/0001-04 Seko eletronica Eireli - ME

FOR0382 ME 24.798.024/0001-04 EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES - ME

FOR0822 Outros 52.618.139/0030-31 GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA

De Para Mensagem Data/Hora

Sistema
BEC/SP TODOS Sessão Pública Aberta. 06/08/2020

10:30:20

Pregoeiro TODOS Bom dia!! 06/08/2020
10:30:43

Pregoeiro TODOS Prezados Licitantes, iniciamos a sessão pública - Pregão Eletrônico - Nº 038/CPB/2020 nas condições especificadas no Edital. 06/08/2020
10:30:56

Pregoeiro TODOS Antes, porém, peço especial atenção de Vs. Sras. na leitura dos seguintes informes: 06/08/2020
10:31:02

Pregoeiro TODOS INFORMATIVO: 06/08/2020
10:31:26

Pregoeiro TODOS

Participação em procedimento licitatório
A Administração da Bolsa Eletrônica de Compras lembra a todos os licitantes que conforme o artigo 90 da Lei Federal 8.666/93, o
ato de frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento
licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação poderá
implicar responsabilização criminal dos envolvidos com pena de detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa. (fonte:
www.bec.sp.gov.br).

06/08/2020
10:31:32

Pregoeiro TODOS

CONDUTA
A Administração da Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo lembra a todos os Licitantes que as conversações via
chat dos pregões eletrônicos, são devidamente registradas, constando inclusive da ata final, razão pela qual salienta a todos que
se ACAUTELEM EM SUAS MANIFESTAÇÕES, visto que pelas opiniões nelas contidas são responsáveis PERANTE A LEI,
PODENDO RESPONDER ADMINISTRATIVA, CIVIL E PENALMENTE PELOS EXCESSO COMETIDOS.

06/08/2020
10:31:40

Pregoeiro TODOS

O LICITANTE QUE ENSEJAR O RETARDAMENTO da execução do objeto da contratação ou COMPORTAR-SE DE MODO
INIDÔNEO (dentre outras hipóteses) poderá ser apenado com impedimento de licitar e contratar por até 5 anos, prevista no art. 7º
da LF 10.520-2002 e/ou suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar, previstas, respectivamente, nos incs. III e IV do art. 87 da LF 8.666-93.

06/08/2020
10:31:50

Pregoeiro TODOS Lembramos a todos os Licitantes que, de acordo com a previsão Editalícia disposta no Subitem 2.6 - item II, o encaminhamento
da proposta vinculará a Licitante ao cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes ao Certame.

06/08/2020
10:32:03

Pregoeiro TODOS Salientamos, como informação adicional, que todos os Licitantes devem atender as especificações técnicas do objeto previsto em
Edital, eventual desconformidade quando da entrega deles, serão passíveis das aplicações previstas no Edital.

06/08/2020
10:32:10

Pregoeiro TODOS ATENÇÃO MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 06/08/2020
10:32:15

Pregoeiro TODOS
A fim de que possa ser assegurada a preferência de contratação como critério de desempate em um certame, conforme
preceituado na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, é necessário que o enquadramento da Empresa esteja
devidamente informado no Sistema CAUFESP.

06/08/2020
10:32:28

Pregoeiro TODOS
Portanto, torna-se imprescindível a atualização do "Porte da Empresa" na Página "Dados Cadastrais", do Sistema CAUFESP.
Cabe ainda ressaltar que somente poderá participar do direito de preferência a empresa que já tenha registrado o "Porte da
Empresa" no Sistema CAUFESP antes do encerramento da etapa de lances.

06/08/2020
10:32:40

Pregoeiro TODOS
Solicitamos aos Licitantes que já estejam com toda a documentação necessária para habilitação PREPARADA E PRONTA PARA
O ENVIO. No momento oportuno, a empresa vencedora da etapa de lances deverá enviar de forma imediata logo após solicitada
por esta comissão.

06/08/2020
10:33:00

Pregoeiro TODOS Peço que respeitem essa orientação para o bom andamento desta licitação. 06/08/2020
10:33:25

Pregoeiro TODOS Procederemos agora à análise das propostas. 06/08/2020
10:34:26

Pregoeiro TODOS A Análise das propostas apresentadas foi concluída, antes de passar para próxima Etapa de Lances temos a considerar que: 06/08/2020
10:39:29

Pregoeiro TODOS Srs Licitantes, a fase de análise de propostas já foi encerrada, dentro de instantes daremos início à fase de lances, favor ficarem
atentos ao relógio colocado no canto superior direito da tela, o qual indicará o tempo restante para o término da fase de lances.

06/08/2020
10:39:36

Pregoeiro TODOS
A fase de lances terá duração mínima de 15 (quinze) minutos, sendo que se houver qualquer lance válido nos últimos 3 (três)
minutos a fase de lances será prorrogada por mais três minutos e assim sucessivamente, até que não exista nenhum lance válido
nos últimos três minutos.

06/08/2020
10:39:44

Pregoeiro TODOS Srs. Licitantes preencham suas ofertas em campo próprio, pois não serão aceitas ofertas via chat, a redução mínima entre lances 06/08/2020
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será ofertada sobre o valor total do Item na seguinte conformidade: 10:39:56

Pregoeiro TODOS Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta formulada, observada a redução
mínima de: 

06/08/2020
10:40:05

Pregoeiro TODOS Lote 1 
R$1.200,00 (um mil e duzentos reais)

06/08/2020
10:40:43

Pregoeiro TODOS Formulado, prevalecendo o primeiro lance recebido, quando ocorrerem 2 (dois) ou mais lances do mesmo valor. 06/08/2020
10:40:56

Pregoeiro TODOS Srs(as) Licitantes, lembramos que o valor de redução mínima na fase de lances incidirá sobre o valor total do lote previstos no
termo de referência.

06/08/2020
10:41:10

Pregoeiro TODOS

É possível corrigir um lance enviado por engano? 
Não, se o licitante gravar um lance errado não poderá corrigi-lo. Caso o preço informado seja inexequível, o fornecedor não mais
poderá ofertar lances para o item ou para o lote em questão. Portanto cuidado ao confirmar seu lance. Antes de gravar o lance é
possível alterá-lo. Saiba mais consultando: Manuais para o Fornecedor – Pregão Eletrônico.

06/08/2020
10:41:20

Pregoeiro TODOS Não perca a oportunidade de fornecer para o Comitê Paralímpico Brasileiro, e se tornar um de nossos parceiros!!! 06/08/2020
10:41:36

Pregoeiro TODOS Iniciaremos a etapa de lances! Desejamos Boa Sorte a todos Licitantes!!! 06/08/2020
10:41:51

Sistema
BEC/SP TODOS Propostas analisadas. 06/08/2020

10:41:56

Pregoeiro TODOS Início da etapa de lances para o item 1 06/08/2020
10:42:27

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Encerrada a fase de lances do item:1 - 06/08/2020 - 10:57:27 06/08/2020

10:58:00

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Encerrada a fase de lances para esta Oferta de Compra. 06/08/2020

10:58:00

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Iniciada a fase de negociação. 06/08/2020

10:58:00

Sistema
BEC/SP TODOS

Etapa de negociação item 001:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ESTABILIZACAO E PROTECAO DE ENERGIA
Menor lance: R$ 110.000,0000
Negociação disponível para fornecedor ganhador

06/08/2020
10:59:00

FOR0832 Pregoeiro Senhores, não foi possível enviar lances no sistemas. 06/08/2020
10:58:33

FOR0832 Pregoeiro O mesmo travou 06/08/2020
10:58:37

Pregoeiro FOR0338 Pois bem senhor licitante FOR0338, esta é a sua melhor proposta? 06/08/2020
10:59:01

FOR0338 Pregoeiro Sim, Sr. Pregoeiro, devido à redução obrigatória de lances, fizemos o possível para ofertar o nosso melhor preço rapidamente. 06/08/2020
11:00:24

FOR0832 Pregoeiro Senhor, conseguimos reduzir nossos valores, porém houve erro no sistemas e não conseguimos dar lances. 06/08/2020
11:01:26

Pregoeiro FOR0338 Prezado Licitante FOR 0338, estamos senhor, todavia pedimos por gentileza para verificar se é possível ofertar uma pequena
redução?

06/08/2020
11:02:45

FOR0382 Pregoeiro Tambem não conseguimos dar lance devido a erros no sistema 06/08/2020
11:03:13

FOR0338 Pregoeiro Sr. Pregoeiro, pedimos 05 minutos para conversar com a Diretoria da Empresa sobre a redução. 06/08/2020
11:03:32

Pregoeiro FOR0338 Senhor licitante FOR0338, aguardaremos, no entanto sugiro brevidade. 06/08/2020
11:04:28

FOR0459 Pregoeiro Sr. Pregoeiro,bom dia.É possível solicitar do FOR0338,informar os modelos dos equipamentos. 06/08/2020
11:05:44

FOR0338 Pregoeiro Sr. Pregoeiro, conseguimos reduzir para R$ 105.000,00. 06/08/2020
11:05:55

Pregoeiro FOR0382 Senhor licitante FOR0832, não houve erro no sistema, é possível conferir na aba "Acompanhar Ofertas", na qual apresentou o
lance inválido. Sugiro que leia atentamente o manual do fornecedor.

06/08/2020
11:06:02
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Pregoeiro FOR0338 Senhor FOR0338, peço que lance no sistema. 06/08/2020
11:06:54

Pregoeiro FOR0338 Agradecemos a sua redução, senhor licitante FOR0338. 06/08/2020
11:08:10

FOR0338 Pregoeiro Agradecemos pela oportunidade, Sr. Pregoeiro. 06/08/2020
11:08:17

Sistema
BEC/SP TODOS Etapa de negociação encerrada e etapa de aceitabilidade iniciada. 06/08/2020

11:08:20

Pregoeiro FOR0338 (VALOR ACEITO - ITEM 1) R$ 105.000,0000 Justificativa: Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial
elaborada na fase interna da licitação.

06/08/2020
11:09:05

Sistema
BEC/SP TODOS

Aceitabilidade do preço encerrada e habilitação iniciada. 
Caso necessite encaminhar anexo utilize o botão. 

06/08/2020
11:09:22

Pregoeiro TODOS
Senhores Licitantes, iniciaremos a fase de aceitação dos preços. Por favor, aguardem. 
Solicitamos ainda ao vencedor provisório, que providencie os documentos a serem encaminhados para fins de habilitação,
constante no item IV do Edital. 

06/08/2020
11:09:51

FOR0338 Pregoeiro Sr Pregoeiro, os documentos de habilitação devemos encaminhar um 
por um ou em pasta zipada?

06/08/2020
11:12:06

Pregoeiro FOR0338 Senhor pedimos para que nos envie pelo sistema BEC, um a um. Lembrando que não poderá exceder 5mb, por limitação do
sistema BEC.

06/08/2020
11:13:51

FOR0338 Pregoeiro Ok, agradecemos Sr Pregoeiro. 06/08/2020
11:15:12

FOR0338 Pregoeiro O Fornecedor "Seko eletronica Eireli - ME" enviou o arquivo "FOR0338_4.pdf". 06/08/2020
11:15:22

FOR0338 Pregoeiro O Fornecedor "Seko eletronica Eireli - ME" enviou o arquivo "FOR0338_5.pdf". 06/08/2020
11:15:32

FOR0338 Pregoeiro O Fornecedor "Seko eletronica Eireli - ME" enviou o arquivo "FOR0338_6.pdf". 06/08/2020
11:15:40

FOR0338 Pregoeiro O Fornecedor "Seko eletronica Eireli - ME" enviou o arquivo "FOR0338_7.pdf". 06/08/2020
11:16:02

FOR0338 Pregoeiro O Fornecedor "Seko eletronica Eireli - ME" enviou o arquivo "FOR0338_8.pdf". 06/08/2020
11:16:16

FOR0338 Pregoeiro O Fornecedor "Seko eletronica Eireli - ME" enviou o arquivo "FOR0338_9.pdf". 06/08/2020
11:16:27

FOR0338 Pregoeiro O Fornecedor "Seko eletronica Eireli - ME" enviou o arquivo "FOR0338_10.pdf". 06/08/2020
11:16:35

FOR0338 Pregoeiro O Fornecedor "Seko eletronica Eireli - ME" enviou o arquivo "FOR0338_11.pdf". 06/08/2020
11:16:57

FOR0338 Pregoeiro O Fornecedor "Seko eletronica Eireli - ME" enviou o arquivo "FOR0338_12.pdf". 06/08/2020
11:17:04

FOR0338 Pregoeiro O Fornecedor "Seko eletronica Eireli - ME" enviou o arquivo "FOR0338_13.pdf". 06/08/2020
11:17:11

FOR0338 Pregoeiro O Fornecedor "Seko eletronica Eireli - ME" enviou o arquivo "FOR0338_14.pdf". 06/08/2020
11:17:18

FOR0338 Pregoeiro O Fornecedor "Seko eletronica Eireli - ME" enviou o arquivo "FOR0338_15.pdf". 06/08/2020
11:17:25

FOR0338 Pregoeiro O Fornecedor "Seko eletronica Eireli - ME" enviou o arquivo "FOR0338_16.pdf". 06/08/2020
11:17:37

FOR0338 Pregoeiro O Fornecedor "Seko eletronica Eireli - ME" enviou o arquivo "FOR0338_17.pdf". 06/08/2020
11:17:44

FOR0338 Pregoeiro O Fornecedor "Seko eletronica Eireli - ME" enviou o arquivo "FOR0338_18.pdf". 06/08/2020
11:17:52

https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMlUWcF%2fsKk1QKm3swruFQnZNGdxcd8odH6cMQ2%2fNDKCcq8%2bWfXQ%2bhtVYZl8Yro316Q%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMlUWcF%2fsKk1QKm3swruFQnZNGdxcd8odH6cMQ2%2fNDKCczydG5yZ3FoZUoOgcFNSeJA%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMlUWcF%2fsKk1QKm3swruFQnZNGdxcd8odH6cMQ2%2fNDKCcz%2bLS42MAZ%2fajZ8YuJ%2fonNg%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMlUWcF%2fsKk1QKm3swruFQnZNGdxcd8odH6cMQ2%2fNDKCcoLoSxnorgQ4xkrbTp2eX0Q%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMlUWcF%2fsKk1QKm3swruFQnZNGdxcd8odH6cMQ2%2fNDKCcIddWSewlxdPyM8I5LDj4Ww%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMlUWcF%2fsKk1QKm3swruFQnZNGdxcd8odH6cMQ2%2fNDKCcEzBVws36UnA24nBSsYZx7w%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMlUWcF%2fsKk1QKm3swruFQnZNGdxcd8odH6cMQ2%2fNDKCcflY%2fdKef9AieHHt4TWWW9g%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMlUWcF%2fsKk1QKm3swruFQnZNGdxcd8odH6cMQ2%2fNDKCcV6tP%2f1%2f2RpOEmGggMiEwMA%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMlUWcF%2fsKk1QKm3swruFQnZNGdxcd8odH6cMQ2%2fNDKCcLULQbRcQE%2bTjjIFvCPg9Lg%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMlUWcF%2fsKk1QKm3swruFQnZNGdxcd8odH6cMQ2%2fNDKCcAEAtP9OSzIXLeuwH0fuqMw%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMlUWcF%2fsKk1QKm3swruFQnZNGdxcd8odH6cMQ2%2fNDKCcZZd%2fqXwVJt2sK5tjL8UMYA%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMlUWcF%2fsKk1QKm3swruFQnZNGdxcd8odH6cMQ2%2fNDKCcf7WEbDsXpUUX8k9BcZii1g%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMlUWcF%2fsKk1QKm3swruFQnZNGdxcd8odH6cMQ2%2fNDKCcH774%2fTS5gRuoXCd8M7wj8g%3d%3d
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FOR0338 Pregoeiro Sr. Pregoeiro, nesta fase devemos enviar o catálogo do equipamento também? 06/08/2020
11:18:22

Pregoeiro FOR0338 Senhor licitante FOR0338, peço que envie o catálogo para conferência. 06/08/2020
11:19:14

FOR0338 Pregoeiro O Fornecedor "Seko eletronica Eireli - ME" enviou o arquivo "FOR0338_19.pdf". 06/08/2020
11:19:37

FOR0338 Pregoeiro O Fornecedor "Seko eletronica Eireli - ME" enviou o arquivo "FOR0338_20.pdf". 06/08/2020
11:19:45

FOR0338 Pregoeiro O Fornecedor "Seko eletronica Eireli - ME" enviou o arquivo "FOR0338_21.pdf". 06/08/2020
11:19:52

FOR0338 Pregoeiro O Fornecedor "Seko eletronica Eireli - ME" enviou o arquivo "FOR0338_22.pdf". 06/08/2020
11:23:14

FOR0338 Pregoeiro O Fornecedor "Seko eletronica Eireli - ME" enviou o arquivo "FOR0338_23.pdf". 06/08/2020
11:24:44

FOR0338 Pregoeiro Sr. Pregoeiro, a Proposta ajustada e as Declararações deverão ser encaminhadas neste momento também? 06/08/2020
11:25:29

Pregoeiro FOR0338 Sim, senhor licitante FOR0338. 06/08/2020
11:26:50

FOR0338 Pregoeiro Sr. Pregoeiro, estamos assinando digitalmente a proposta readequada, pedimos alguns minutos para concluir. 06/08/2020
11:27:54

Pregoeiro FOR0338 Perfeito senhor licitante. 06/08/2020
11:30:07

Pregoeiro TODOS Senhores licitante, estamos analisando as documentações enviadas. 06/08/2020
11:30:37

FOR0338 Pregoeiro O Fornecedor "Seko eletronica Eireli - ME" enviou o arquivo "FOR0338_24.pdf". 06/08/2020
11:41:00

FOR0338 Pregoeiro O Fornecedor "Seko eletronica Eireli - ME" enviou o arquivo "FOR0338_25.pdf". 06/08/2020
11:41:05

FOR0338 Pregoeiro O Fornecedor "Seko eletronica Eireli - ME" enviou o arquivo "FOR0338_26.pdf". 06/08/2020
11:41:11

FOR0338 Pregoeiro O Fornecedor "Seko eletronica Eireli - ME" enviou o arquivo "FOR0338_27.pdf". 06/08/2020
11:41:18

Pregoeiro TODOS Senhores estamos analisando os documentos enviados. Peço que continuem conectados/"logados". 06/08/2020
11:50:52

FOR0338 Pregoeiro Sr. Pregoeiro, cometemos um erro no preenchimento da proposta, que não altera o valor global do lote. Podemos corrigir e
reenviar?

06/08/2020
11:59:55

Pregoeiro FOR0338 Senhor licitante FOR0338, aproveito o ensejo é peço que adeque sua proposta de acordo com o nosso valor referencial do item 1,
sendo R$1.280,67, lembrando que o valor total do lote deverá ser de R$ 105.000,00.

06/08/2020
12:01:56

Pregoeiro FOR0338 Senhor licitante, também solicitamos o envio do CCM e da certidão de regularidade do FGTS dentro do prazo de validade. 06/08/2020
12:03:09

FOR0338 Pregoeiro Obrigada Sr. Pregoeiro, iremos efetuar a correção e brevemente encaminharemos. Um momento para encaminhar os documentos
solicitados.

06/08/2020
12:03:52

Pregoeiro FOR0338 Ok senhor licitante. Agradecemos e sugerimos brevidade ao envio. 06/08/2020
12:05:10

FOR0338 Pregoeiro Estamos providenciando Sr Pregoeiro, agradecemos a oportunidade 06/08/2020
12:06:16

FOR0338 Pregoeiro O Fornecedor "Seko eletronica Eireli - ME" enviou o arquivo "FOR0338_28.pdf". 06/08/2020
12:18:00

FOR0338 Pregoeiro O Fornecedor "Seko eletronica Eireli - ME" enviou o arquivo "FOR0338_29.pdf". 06/08/2020
12:18:08

FOR0338 Pregoeiro O Fornecedor "Seko eletronica Eireli - ME" enviou o arquivo "FOR0338_30.pdf". 06/08/2020
12:18:20

FOR0338 Pregoeiro O Fornecedor "Seko eletronica Eireli - ME" enviou o arquivo "FOR0338_31.pdf". 06/08/2020
12:18:40

https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMlUWcF%2fsKk1QKm3swruFQnZNGdxcd8odH6cMQ2%2fNDKCccAY5OXO7D0kVpurF4qvXnw%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMlUWcF%2fsKk1QKm3swruFQnZNGdxcd8odH6cMQ2%2fNDKCcclx87kmyC8sheUn23HCl1w%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMlUWcF%2fsKk1QKm3swruFQnZNGdxcd8odH6cMQ2%2fNDKCcGy3Qmp4wo74Gxpl1mzgzHA%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMlUWcF%2fsKk1QKm3swruFQnZNGdxcd8odH6cMQ2%2fNDKCcCcweSyupLTqbGGVAu6Z%2fFQ%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMlUWcF%2fsKk1QKm3swruFQnZNGdxcd8odH6cMQ2%2fNDKCc%2fKVSY9xSs4Dvip4n24oo%2fA%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMlUWcF%2fsKk1QKm3swruFQnZNGdxcd8odH6cMQ2%2fNDKCc4%2fTjiciDIrUFrgBH9CIBDw%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMlUWcF%2fsKk1QKm3swruFQnZNGdxcd8odH6cMQ2%2fNDKCcb%2f6fl1i9qnbT5iTzZb55tQ%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMlUWcF%2fsKk1QKm3swruFQnZNGdxcd8odH6cMQ2%2fNDKCcTk%2bB9SMehiUyRli4UDccWA%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMlUWcF%2fsKk1QKm3swruFQnZNGdxcd8odH6cMQ2%2fNDKCcPbWYlOWWCY62z9kEKKFzBg%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMlUWcF%2fsKk1QKm3swruFQnZNGdxcd8odH6cMQ2%2fNDKCcEecxRwi5I4sS1Omjnbc%2f6A%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMlUWcF%2fsKk1QKm3swruFQnZNGdxcd8odH6cMQ2%2fNDKCcW7Mh4W4XSUFIfxSO3KmR6A%3d%3d
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FOR0338 Pregoeiro Prezado Sr. Pregoeiro, encaminhamos a proposta com as adequações e os demais documentos. 06/08/2020
12:21:21

Pregoeiro FOR0338 Senhor FOR0338, o CCM enviado encontra-se com a data de validade vencida. Peço que nos envie uma atualizada. 06/08/2020
12:23:59

FOR0338 Pregoeiro Só mais um minuto Sr. Pregoeiro 06/08/2020
12:25:25

FOR0338 Pregoeiro O Fornecedor "Seko eletronica Eireli - ME" enviou o arquivo "FOR0338_32.pdf". 06/08/2020
12:26:54

Pregoeiro TODOS Senhores, documentos disponibilizado para visualização, concedo o prazo de 10 minutos para analise. 06/08/2020
12:34:17

FOR0459 Pregoeiro Sr. Pregoeiro, já foi feito a analise técnica pela equipe de TI? 06/08/2020
12:46:29

Pregoeiro TODOS Senhores licitantes, nossa equipe técnica esta analisando o catálogo enviado e os demais documentos. 06/08/2020
12:50:49

Pregoeiro TODOS Diante da análise minuciosa, suspenderemos a sessão pública e retornaremos às 15h00 quanto a análise das documentações de
habilitação e aos produtos ofertados.

06/08/2020
12:51:19

Pregoeiro TODOS Sessão pública suspensa em 06/08/2020 12:52:27. 06/08/2020
12:52:27

Pregoeiro TODOS Motivo: Diante da necessidade de uma análise minuciosa, suspenderemos a sessão pública e retornaremos às 15h00 quanto a
análise das documentações de habilitação e referente aos produtos ofertados.

06/08/2020
12:52:27

Pregoeiro TODOS Reativação prevista para 06/08/2020 15:00:00 06/08/2020
12:52:27

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO 06/08/2020

15:00:00

Pregoeiro TODOS Sessão Pública reativada. 06/08/2020
15:00:52

Pregoeiro TODOS Prezados Licitantes, daremos continuidade a sessão pública - Pregão Eletrônico - Nº 038/CPB/2020 nas condições especificadas
no Edital.

06/08/2020
15:01:56

Pregoeiro TODOS Senhor licitante FOR0338, diante do Catálogo enviado, temos a seguinte ponderação elaborada pela área técnica: 06/08/2020
15:02:26

Pregoeiro TODOS Item 1 - Nobreak 1kva: Encontra-se de acordo com o solicitado pela área técnica. 06/08/2020
15:03:01

Pregoeiro TODOS Estamos elaborando a analise para o item 2. 06/08/2020
15:07:40

FOR0338 Pregoeiro Agradecemos Sr. Pregoeiro. 06/08/2020
15:07:52

FOR0320 Pregoeiro Prezados, o atestado de capacidade técnica apresentado não consta em nome da licitante e tampouco contempla a venda com
assistência técnica nos moldes exigidos 4.1.5 do edital

06/08/2020
15:08:12

Pregoeiro TODOS

Por sua vez, para o item 02, temos as seguintes observações:
Não foi identificado menção para baterias externas nos documentos enviados;
Não foi identificado menção de grau de proteção ip21 nos documentos enviados;
O equipamento ofertado dispõe de saída nominal de 208 a 240V. Foi solicitado saída dupla de 110+110V e 220V;
Mediante a análise do catálogo enviado para o item 2, solicitamos enviar um descritivo detalhado ou um novo catálogo que sane
estas dúvidas.

06/08/2020
15:16:36

Pregoeiro FOR0320 Senhor licitante FOR0320, o documento referente a Capacidade Técnica foi diligenciado e encontra-se de acordo com as
exigências editalicias. Agradeço a manifestação. 

06/08/2020
15:18:01

FOR0338 Pregoeiro Sr. Pregoeiro, estamos consultando nossa área técnica sobre a questão. Pedimos alguns minutos para concluir o questionamento. 06/08/2020
15:18:42

Pregoeiro FOR0338 Pois bem senhor licitante, estamos no aguardo e sugiro brevidade. 06/08/2020
15:20:58

FOR0338 Pregoeiro A área técnica informa que o catálogo é geral, com características básicas dos equipamentos, e que a individualização depende
do contrato e da necessidade do cliente. 
Em relação às baterias externas: as baterias externas são fornecidas de acordo com a autonomia exigida por cada cliente. O
nobreak é acompanhado de um gabinete externo para baterias, conforme o solicitado em cada pedido/contrato. No catálogo não
constam as baterias externas, tendo em vista que depende justamente da necessidade individual de cada cliente, e a empresa se
compromete a atender completamente as condições editalícias.
Em relação à proteção IP21: esta é a categoria de proteção do Gabinete da Seko, a área técnica entende que é obrigatório para
todos os gabinetes fornecidos pela empresa, e a empresa, ao ofertar proposta, se comprometeu a atender complemente as

06/08/2020
15:36:34

https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMlUWcF%2fsKk1QKm3swruFQnZNGdxcd8odH6cMQ2%2fNDKCc9uSjVc7lDsG3pppqbyCurA%3d%3d
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condições editalícias.
Em relação à saída nominal: A tensão de saída exigida está compreendida na variação de tensão constante do catálogo. A
determinação da tensão de saída do equipamento depende da necessidade individual de cada cliente, e a empresa se
compromete a atender completamente o edital. 
A área técnica informa que as informações solicitadas estão de alguma contidas nas especificações gerais, porém pode enviar o
catálogo atualizado declarando especificamente as informações questionadas.

Pregoeiro TODOS Senhor FOR0338, estamos analisando seu parecer quanto aos questionamento. Peço que aguarde. 06/08/2020
15:41:04

FOR0338 Pregoeiro O Fornecedor "Seko eletronica Eireli - ME" enviou o arquivo "FOR0338_33.pdf". 06/08/2020
15:49:21

FOR0338 Pregoeiro Prezado Sr. Pregoeiro, encaminhamos o arquivo atualizado pela área técnica. 06/08/2020
15:49:38

Pregoeiro TODOS Pois bem senhores licitante, juntamente com a minha equipe técnica, estamos analisando o documento enviado. 06/08/2020
15:52:29

FOR0338 Pregoeiro Agradecemos, Sr. Pregoeiro. 06/08/2020
15:56:52

Pregoeiro TODOS Peço mais alguns minutos, a equipe técnica de TI, juntamente com Comissão de Aquisição esta finalizando a análise. 06/08/2020
16:18:20

Pregoeiro TODOS Senhores licitantes, todas a documentação esta disponível para visualização. Em poucos minutos apresentaremos nossas
ponderações.

06/08/2020
16:24:35

FOR0459 Pregoeiro Sr. Pregoeiro, alterar catalogo a bel prazer para atender o Edital e as observações colocadas pelos Srs., é complicado!!! 06/08/2020
16:30:23

Pregoeiro FOR0459 Senhor licitante, FOR0459, a empresa DEVERÁ ATENDER TODAS as questões editalícias exigidas e as apresentadas nesta
sessão pública.Caso contrário sofrerá duras sanções previstas em lei.

06/08/2020
16:39:46

Pregoeiro TODOS

Pois bem senhores licitantes, ressaltamos que após uma análise minuciosa sobre o catálogo enviado e a declaração apresenta
via chat que: “(...)e a empresa se compromete a atender completamente as condições editalícias (...).”
Não há objeções técnicas pela unidade requisitante e sua documentação encontra-se em ordem, não vemos razões para não
habilitar a empresa vencedora da melhor propostas. 

06/08/2020
16:40:30

Pregoeiro TODOS No entanto ressaltamos o item disposto no instrumento convocatório editalicio: 06/08/2020
16:40:57

Pregoeiro TODOS 12.1. Além das penalidades previstas no Capítulo IV da Lei 8.666/93, também poderão ser aplicadas as seguintes sanções ao
Detentor da Ata ou licitante;

06/08/2020
16:41:06

Pregoeiro TODOS

12.1.1. À licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, inclusive em razão de comportamento inadequado de
seus representantes, der causa a tumultos durante a sessão pública de pregão, deixar de entregar ou apresentar documentação
falsa exigida neste edital, não mantiver a proposta/lance, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, se microempresa ou pequena empresa não regularizar a documentação fiscal no prazo concedido para este fim, garantido o
direito prévio de citação e da ampla defesa, serão aplicadas as penalidades referida na alínea “a” a critério da Administração. 

06/08/2020
16:41:13

Pregoeiro TODOS 12.1.1.1. Pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar pelo prazo de até 2 (dois) anos com o Comitê Paralímpico
Brasileiro.

06/08/2020
16:41:20

Pregoeiro TODOS O Licitante Seko eletronica Eireli - ME foi habilitado para o Item 1.
Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.

06/08/2020
16:41:57

Sistema
BEC/SP TODOS Fase de Adesão iniciada. 06/08/2020

16:42:03

Pregoeiro TODOS Aos licitantes interessados, contado o prazo de 05(cinco) minutos, inicia-se a fase de adesões na mesma condição financeira
apresentada pela licitante vencedora e nas mesmas condições de habilitação prevista no instrumento convocatório.

06/08/2020
16:42:31

Sistema
BEC/SP TODOS O Licitante G2R Manutenção e Serviços ltda aderiu ao valor de R$ 105.000,0000 no item 1. 06/08/2020

16:44:09

Sistema
BEC/SP TODOS Fase de adesão encerrada e fase de habilitação dos licitantes que aderiram ao preço iniciada 06/08/2020

16:47:15

Pregoeiro TODOS Pois bem senhor licitante FOR0320, peço que envie toda a documentação, as declarações e o anexo II nas mesmas condições
que o licitante vencedor.

06/08/2020
16:48:59

Pregoeiro TODOS Peço o envio imediato dos documentos a serem encaminhados para fins de habilitação, constante no item IV do Edital. 06/08/2020
16:49:47

Pregoeiro FOR0320 FOR0320, peço que envie a sua documentação. 06/08/2020
16:51:15

Pregoeiro FOR0320 Concederemos o prazo de 10(dez) minutos para o envio imediato das documentação, sob pena de desclassificação da fase de
adesão.

06/08/2020
16:52:57

FOR0320 Pregoeiro Srs. peço desculpas, aderimos equivocadamente, poderia desconsiderar nossa adesão, solicito desclassificação 06/08/2020

https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMlUWcF%2fsKk1QKm3swruFQnZNGdxcd8odH6cMQ2%2fNDKCcVdzRujExxraV7f4XWnZtoA%3d%3d
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16:54:01

Pregoeiro TODOS O Licitante G2R Manutenção e Serviços ltda foi inabilitado para o item 1. 
Justificativa: A pedido do licitante via chat do sistema BEC, inabilitamos da fase de adesão.

06/08/2020
16:55:48

Pregoeiro TODOS Srs. Licitantes, as informações cadastrais do licitante vencedor poderão ser consultadas, durante a sessão pública, selecionando
o item e clicando no botão Ficha cadastral licitante.

06/08/2020
16:56:11

Sistema
BEC/SP TODOS 06/08/2020

16:56:11

Sistema
BEC/SP TODOS Etapa de Habilitação encerrada e fase de Manifestação de Intenção de Recurso iniciada. 06/08/2020

16:56:11

Sistema
BEC/SP TODOS A partir deste horário, qualquer licitante poderá interpor recurso, imediata e motivadamente, nesta sessão pública. 06/08/2020

16:56:11

Pregoeiro TODOS

Concedo o prazo de 05 (cinco) minutos para que qualquer Licitante possa manifestar sua intenção de interposição de recursos,
em campo próprio do Sistema, desde que DEVIDAMENTE MOTIVADA, sob penas aplicáveis à espécie. Lembramos, para ciência
e conhecimento geral de todos os Licitantes que a LICITANTE QUE ENSEJAR O RETARDAMENTO da execução do objeto
poderá ser apenada COM IMPEDIMENTO de licitar e contratar por até 5 anos, prevista no art. 7º da LF 10.520-2002 e/ou
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar, previstas, respectivamente, nos incs. III e IV do art. 87 da LF 8.666-93.

06/08/2020
16:56:37

Sistema
BEC/SP TODOS

Senhores licitantes, informamos aos recorrentes que a motivação do recurso será analisada pelo pregoeiro, caso o recurso seja
aceito, poderão apresentar memoriais de recurso, no prazo de 3 dia(s) e aos demais licitantes, que poderão apresentar
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos, no endereço definido no edital.

06/08/2020
17:02:07

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Juízo de Admissibilidade de Recursos 06/08/2020

17:02:07

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Elaboração da Ata 06/08/2020

17:02:55

Pregoeiro TODOS

Ressaltamos a todos o item apresentado no instrumento convocatório editalicio:
12.1. Além das penalidades previstas no Capítulo IV da Lei 8.666/93, também poderão ser aplicadas as seguintes sanções ao
Detentor da Ata ou licitante;
12.1.1. À licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, inclusive em razão de comportamento inadequado de
seus representantes, der causa a tumultos durante a sessão pública de pregão, deixar de entregar ou apresentar documentação
falsa exigida neste edital, não mantiver a proposta/lance, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, se microempresa ou pequena empresa não regularizar a documentação fiscal no prazo concedido para este fim, garantido o
direito prévio de citação e da ampla defesa, serão aplicadas as penalidades referida na alínea “a” a critério da Administração. 
12.1.1.1. Pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar pelo prazo de até 2 (dois) anos com o Comitê Paralímpico
Brasileiro.

06/08/2020
17:04:11

Pregoeiro TODOS Peço atenção aos licitantes quanto a gestão de prazos, logicamente ao licitante que apresentou a intensão de motivação de
recurso, para a apresentação de seu recurso, e os licitantes que quiserem apresentar as contra-razões.

06/08/2020
17:08:55

Pregoeiro TODOS Agradecemos aos Prezados Licitantes que participaram deste Certame. Até uma nova oportunidade. 06/08/2020
17:09:02

Pregoeiro TODOS Sessão pública encerrada (com manifestações de interpor recurso). 06/08/2020
17:09:13

Licitante vencedor : Seko eletronica Eireli - ME Item : 1 Valor Negociado :
105.000,0000

Sessão Pública Suspensa

Às 12:52:27h do dia 06 de agosto de 2020, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Diante da necessidade de uma análise minuciosa, suspenderemos
a sessão pública e retornaremos às 15h00 quanto a análise das documentações de habilitação e referente aos produtos ofertados..
Às 15:00:52h do dia 06 de agosto de 2020, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva e respectivos membros
da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 892000801002020OC00038.

Encerramento realizado por Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva

Considerações finais Agradecemos aos Prezados Licitantes que participaram deste Certame. Até uma nova oportunidade.

Data 06/08/2020 às 17:04:29


