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ATA PARCIAL
Prefeitura Municipal de Guarujá do Sul

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Pregão Eletrônico - 06/2021

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão

04/10/2021 09:40 05/10/2021 13:15 13/10/2021 13:15 18/10/2021 13:15 18/10/2021 13:30

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Qtde Mín. Unidade Observações

0001 CONTRATAÇÃO DE PALESTRAS PARA
ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. AS PALESTRAS
DEVERÃO SER SEMANAIS COM DURAÇÃO DE
NO MINIMO 02:30 POR PALESTRAS

330,24 140 - h Aceito

* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

04/10/2021 Edital PL 06 - FMAS Palestras.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

18/10/2021 - 14:01 Negociação aberta para o processo
06/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 06/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/10/2021 - 14:01 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 18/10/2021 às 16:07.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total

0001 Contratação de palestras
para adolescentes em
cumprimento de medidas
socioeducativas. As
palestras deverão ser
semanais com duração
de no minimo 02:30 por
palestras

LUIZ CARLOS MENON M M 330,00 140 46.200,00

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

Declaração de Conhecimento do Edital Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e
que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaração de Inexistência de Impeditivos Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de Não-Emprego de Menores Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Garantia Contratual Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que concordo em entregar a garantia contratual,
conforme prevê o Artigo . nº. 56 da Lei nº 8.666, no ato da assinatura do contrato.

Declaração de Veracidade Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do
art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.
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Propostas Enviadas
0001 - Contratação de palestras para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. As
palestras deverão ser semanais com duração de no minimo 02:30 por palestras
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ACORDAR
TREINAMENTOS LTDA

12.927.815/0001-
08

14/10/2021 -
15:33:08

PRESTAÇÃO
SERVIÇO

PRESTAÇÃO
SERVIÇO

140 330,24 46.233,60 Sim

LUIZ CARLOS MENON 11.567.863/0001-
61

16/10/2021 -
13:31:34

M M 140 330,24 46.233,60 Sim

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

ACORDAR TREINAMENTOS LTDA 12.927.815/0001-08 60 dias

LUIZ CARLOS MENON 11.567.863/0001-61 60 dias

Lances Enviados
0001 - Contratação de palestras para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. As
palestras deverão ser semanais com duração de no minimo 02:30 por palestras
Data Valor CNPJ

14/10/2021 - 15:33:08 330,24 (proposta) 12.927.815/0001-08 - ACORDAR TREINAMENTOS LTDA

16/10/2021 - 13:31:34 330,24 (proposta) 11.567.863/0001-61 - LUIZ CARLOS MENON

18/10/2021 - 13:34:20 330,23 11.567.863/0001-61 - LUIZ CARLOS MENON

18/10/2021 - 13:58:17 330,00 (lance oculto) 11.567.863/0001-61 - LUIZ CARLOS MENON

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

LUIZ CARLOS
MENON

15/10/2021 -
20:18

luiz carlos menon 001 cnpj 15/10/2021 - CNPJ

LUIZ CARLOS
MENON

15/10/2021 -
20:19

luiz carlos menon 001 CND FGTS 15/10/2021 25/10/2021 Certificado (FGTS ) de
Regularidade com o
FGTS

LUIZ CARLOS
MENON

15/10/2021 -
20:20

luiz carlos menon 001 CND Estado 15/10/2021 15/10/2021 Certidão (Estadual)
Negativa de Débitos
Estaduais

LUIZ CARLOS
MENON

15/10/2021 -
20:21

luiz carlos menon - CND MUNICIPAL 15/10/2021 31/10/2021 Certidão (Municipal)
Negativa de Débitos
Municipais

LUIZ CARLOS
MENON

15/10/2021 -
20:23

luiz carlos menon - - 15/10/2021 - Contrato Social

LUIZ CARLOS
MENON

15/10/2021 -
20:24

luiz carlos menon - CND UNIAO 15/10/2021 31/10/2021 Certidão (união)
Negativa de Dívida
Ativa da União

LUIZ CARLOS
MENON

15/10/2021 -
20:29

luiz carlos menon 001 CND TRABALHO 15/10/2021 31/10/2021 Certidão (trabalhista)
Negativa de Débitos
Trabalhistas

LUIZ CARLOS
MENON

15/10/2021 -
20:40

luiz carlos menon 001 falencia ,
concordata

15/10/2021 15/11/2021 Certidão (outros)
Negativa Falência,
Recuperação Judicial
ou Extrajudicial válida
em seu estado. (Para
empresas sediadas nos
demais estados).

LUIZ CARLOS
MENON

15/10/2021 -
20:41

luiz carlos menon 001 simplicada 15/10/2021 15/11/2021 Certidão Me e EPP
emitida por órgão
competente, que
comprove a qualidade
de Micro Empresa ou
Empresa de Pequeno
Porte (conforme edital
7.2 `b")

LUIZ CARLOS
MENON

16/10/2021 -
13:38

luiz carlos menon 001 QUALIFICAÇAO 16/10/2021 19/10/2021 QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA ( conforme
item 7.5. )

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3758140&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3758145&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3758145&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3758145&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3758150&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3758150&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3758150&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3758152&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3758152&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3758152&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3758153&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3758154&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3758154&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3758154&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3758156&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3758156&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3758156&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3758163&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3758163&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3758163&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3758163&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3758163&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3758163&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3758163&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3758165&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3758165&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3758165&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3758165&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3758165&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3758165&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3758165&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3758165&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3759528&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3759528&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3759528&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

19/10/2021 - 09:11 - - - -

0001 - Contratação de palestras para adolescentes em cumprimento de medidas
socioeducativas. As palestras deverão ser semanais com duração de no minimo 02:30
por palestras

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

12.927.815/0001-08 -
ACORDAR TREINAMENTOS
LTDA

19/10/2021 - 08:37:08 Recorremos neste pregão, inicialmente pelo motivo de que o sistema
não abriu o lote para enviarmos lances. Em nenhum momento apareceu
informações de que o pregão havia iniciado acarretando desta forma inegável
prejuízo ao princípio da economicidade visto que nossa empresa dispunha de
margem para redução no valor. Segundo pela certidão de falência e concordata
apresentada pela licitante classificada, haja vista a mesma possuir data de
emissão superior a 30 (trinta) dias.

Deferido

Chat
Data Apelido Frase

18/10/2021 - 13:31:27 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

18/10/2021 - 13:32:27 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

18/10/2021 - 13:32:27 Sistema Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o inciso II do
caput do art. 31, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.

18/10/2021 - 13:32:27 Sistema Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente
dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances
será automaticamente encerrada.

18/10/2021 - 13:32:27 Sistema Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

18/10/2021 - 13:32:27 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

18/10/2021 - 13:32:35 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

18/10/2021 - 13:32:44 Pregoeiro boa tarde

18/10/2021 - 13:33:06 Pregoeiro o item esta aberto para lances...

18/10/2021 - 13:47:37 Sistema O item 0001 entrou em tempo aleatório.

18/10/2021 - 13:56:15 Sistema Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/10/2021 às 14:01:15.

18/10/2021 - 14:01:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 18/10/2021 às 14:01:15.

18/10/2021 - 14:01:16 Sistema O item 0001 foi encerrado.

18/10/2021 - 14:01:32 Sistema O item 0001 teve como arrematante LUIZ CARLOS MENON - ME com valor unitário de R$ 330,00.

18/10/2021 - 14:01:32 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

18/10/2021 - 14:01:50 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 18/10/2021 às 16:07.

18/10/2021 - 14:06:17 F. LUIZ CARLOS MENON Negociação Item 0001: bom dia nao consigo baixar mais o valor pois se encontra no minimo que podemos
praticar nessa situação

18/10/2021 - 14:13:25 Pregoeiro ok obrigada

18/10/2021 - 14:17:32 Sistema O fornecedor LUIZ CARLOS MENON enviou uma nova proposta readequada.

18/10/2021 - 14:17:42 Sistema O fornecedor LUIZ CARLOS MENON enviou uma nova proposta readequada.

18/10/2021 - 16:35:32 Pregoeiro SUSPENDEREMOS O CERTAME PARA MELHOR ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO. RETORNAREMOS
AMANHA A PARTIR DAS 08 HORAS

19/10/2021 - 08:01:17 Pregoeiro Bom dia

19/10/2021 - 08:01:58 Pregoeiro estaremos analisando a documentação a partir de agora

19/10/2021 - 08:33:25 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LUIZ CARLOS MENON.

19/10/2021 - 08:35:35 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 19/10/2021 às 09:11.

19/10/2021 - 08:37:08 Sistema O fornecedor ACORDAR TREINAMENTOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.

19/10/2021 - 09:13:52 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
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19/10/2021 - 09:13:52 Sistema Intenção: Recorremos neste pregão, inicialmente pelo motivo de que o sistema não abriu o lote para
enviarmos lances. Em nenhum momento apareceu informações de que o pregão havia iniciado acarretando
desta forma inegável prejuízo ao princípio da economicidade visto que nossa empresa dispunha de margem
para redução no valor. Segundo pela certidão de falência e concordata apresentada pela licitante
classificada, haja vista a mesma possuir data de emissão superior a 30 (trinta) dias.

19/10/2021 - 09:20:46 Pregoeiro Empresas participantes sobre recursos e contra razões devera ser seguido o que consta no item 5 / 5.7 a
5.15.

Claudenice Caramori

Pregoeiro(a)

FRANCISCO J. G. DE MATTOS

Apoio

JANICE INES RIFFEL

Apoio

VERIDIANA FATIMA BARTH

Apoio


