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Pregão Eletrônico

383518.112021 .6166 .4926 .37430250

Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00011/2021

 
Às 10:00 horas do dia 21 de setembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros
da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria CRCRJ 002/2021 de 07/01/2021, em atendimento às
disposições contidas na Lei 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 2021/000027, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00011/2021. Modo de
disputa: Aberto. Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de
serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, dos elevadores da marca Otis,
localizados no edifício sede do CRCRJ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e em
seus anexos.. 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: Inspeção e avaliação de manutenção - elevador , escada rolante
Descrição Complementar: Manutenção preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, dos
elevadores da marca Otis, localizados no edifício sede do CRCRJ.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 49.500,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Aceito para: VILLAR ELEVADORES E TECNOLOGIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 49.500,0000 e com valor
negociado a R$ 48.000,0000 .

Histórico
Item: 1 - Inspeção e avaliação de manutenção - elevador , escada rolante

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
14.785.965/0001-41 ELEMMAX

ELEVADORES
LTDA

Sim Sim 3 R$ 1.375,0000 R$ 4.125,0000 20/09/2021
16:35:59

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento
de peças, dos elevadores da marca Otis, localizados no edifício sede do CRCRJ. 
Porte da empresa: ME/EPP

05.376.891/0001-07 VILLAR
ELEVADORES
E
TECNOLOGIA
LTDA

Sim Sim 3 R$ 16.500,0000 R$ 49.500,0000 21/09/2021
08:45:52

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento
de peças, dos elevadores da marca Otis, localizados no edifício sede do CRCRJ 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 49.500,0000 05.376.891/0001-07 21/09/2021 10:00:02:790
R$ 4.125,0000 14.785.965/0001-41 21/09/2021 10:00:02:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 21/09/2021
10:05:04 Item aberto.

Encerramento 21/09/2021 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.



21/09/2021 17:12 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 2/4

sem
prorrogação

10:15:05

Encerramento 21/09/2021
10:15:44 Item encerrado.

Encerramento
etapa aberta

21/09/2021
10:15:44 Encerrada etapa aberta do item.

Recusa de
proposta

21/09/2021
10:19:33

Recusa da proposta. Fornecedor: ELEMMAX ELEVADORES LTDA, CNPJ/CPF:
14.785.965/0001-41, pelo melhor lance de R$ 4.125,0000. Motivo: Proposta manifestamente
inexequível para valor anual da contratação do objeto licitado.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

21/09/2021
15:24:35

Convocado para envio de anexo o fornecedor VILLAR ELEVADORES E TECNOLOGIA LTDA,
CNPJ/CPF: 05.376.891/0001-07.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

21/09/2021
15:32:10

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VILLAR ELEVADORES E
TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 05.376.891/0001-07.

Aceite de
proposta

21/09/2021
15:34:23

Aceite individual da proposta. Fornecedor: VILLAR ELEVADORES E TECNOLOGIA LTDA,
CNPJ/CPF: 05.376.891/0001-07, pelo melhor lance de R$ 49.500,0000 e com valor
negociado a R$ 48.000,0000. Motivo: Valor negociado no chat da sessão pública

Habilitação de
fornecedor

21/09/2021
16:05:43

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: VILLAR ELEVADORES E TECNOLOGIA LTDA,
CNPJ/CPF: 05.376.891/0001-07, pelo melhor lance de R$ 49.500,0000 e com valor
negociado a R$ 48.000,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 21/09/2021
10:00:02

A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas
automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão
estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre

08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-
se conectados.

Sistema 21/09/2021
10:00:04

A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-
se conectados.

Pregoeiro 21/09/2021
10:01:53

Senhores licitantes, bom dia. Estamos iniciando os procedimentos do Pregão
Eletrônico CRCRJ nº 11/2021 – Manutenção de elevadores.

Pregoeiro 21/09/2021
10:02:00

Informo que comunicarei pelo chat, dentro da Sessão que está sendo realizada, se
for necessário, a data e o horário da(s) próxima(s) Sessão(ões). Dessa forma, fiquem

atentos.
Pregoeiro 21/09/2021

10:02:04
Todos os senhores firmaram termo de que conhecem as disposições contidas no

edital. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de
participação sem tê-las pode acarretar sanção. Por esse motivo, solicito que encarem

o processo licitatório com seriedade.
Pregoeiro 21/09/2021

10:02:07
FIQUEM ATENTOS, pois logo após o término da fase de lances, será iniciada a fase de

negociação, no chat da sessão pública, conforme item 7.27 do Edital.
Pregoeiro 21/09/2021

10:02:20
O prazo para envio da proposta ajustada ao lance final, conforme item 7.27.2. do

Edital, é de 2 (duas) horas, contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio
da opção “Enviar Anexo” no sistema Comprasnet.

Pregoeiro 21/09/2021
10:02:24

Caso haja problemas na inserção da proposta atualizada ou de qualquer outro
documento solicitado pelo Pregoeiro, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO

PRAZO ESTIPULADO, solicitar ao Pregoeiro nova convocação do anexo do sistema ou,
excepcionalmente, enviar a documentação para o e-mail licitacao@crcrj.org.br.

Pregoeiro 21/09/2021
10:02:28

Boa sorte!

Sistema 21/09/2021
10:05:04

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 21/09/2021
10:05:59

Conforme item 6.1.1 do Edital: O licitante deverá enviar sua proposta mediante o
preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

Pregoeiro 21/09/2021
10:06:05

6.1.1. Valor anual do item;

Pregoeiro 21/09/2021
10:07:03

A proposta no valor de R$ 4.125,00 anual é manifestamente inexequível para um
serviço com fornecimento de peças.

Sistema 21/09/2021
10:15:05

O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 21/09/2021
10:15:44

O item 1 está encerrado.

Sistema 21/09/2021 Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
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10:15:48 funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro 21/09/2021

10:16:31
Agradeço a participação de todos. Finalizada a fase de lances, farei a convocação

da(s) empresa(s) melhor(es) classificada(s).
Pregoeiro 21/09/2021

10:17:41
Senhores licitantes, bom dia. Conforme informado ainda durante a sessão pública,
conforme item 6.1.1 do Edital, a proposta deverá ser elaborada com base no valor

anual do item.
Pregoeiro 21/09/2021

10:18:45
Portando, a proposta anual no valor de R$ 4.125,00 é manifestamente inexequível e

será desclassificada.
Pregoeiro 21/09/2021

10:20:14
Para VILLAR ELEVADORES E TECNOLOGIA LTDA - Bom dia. O licitante está online?

05.376.891/0001-
07

21/09/2021
10:21:44

Bom dia Sr. Pregoeiro, estamos presentes.

Pregoeiro 21/09/2021
10:23:46

Para VILLAR ELEVADORES E TECNOLOGIA LTDA - Conforme item 7.27 do edital, fase
de negociação, solicito a redução nos preços ofertados, sugerindo valor igual ou

inferior a R$ 48.000,00, a fim de obter uma proposta ainda mais vantajosa à
Administração. O licitante aceita a redução?

05.376.891/0001-
07

21/09/2021
10:25:32

Aceitamos a redução Sr. Pregoeiro.

05.376.891/0001-
07

21/09/2021
10:27:13

Para o valor proposta de R$ 48.000,00 anual

Pregoeiro 21/09/2021
10:27:43

Para VILLAR ELEVADORES E TECNOLOGIA LTDA - Ok! Agradecemos a pronta resposta
e a redução.

Pregoeiro 21/09/2021
10:28:51

Não será necessária a atualização da proposta da empresa arrematante inserida no
sistema, pois não houve lances.

Pregoeiro 21/09/2021
10:29:49

Informo que irei me ausentar da sessão a fim de iniciar a análise dos documentos de
habilitação inseridos no sistema e/ou constantes no SICAF.

Pregoeiro 21/09/2021
10:30:15

Retornaremos às 16h da presente data com o resultado.

Pregoeiro 21/09/2021
10:30:40

Tenham todos um excelente dia.

Sistema 21/09/2021
15:24:35

Senhor fornecedor VILLAR ELEVADORES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF:
05.376.891/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 21/09/2021
15:32:10

Senhor Pregoeiro, o fornecedor VILLAR ELEVADORES E TECNOLOGIA LTDA,
CNPJ/CPF: 05.376.891/0001-07, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 21/09/2021
16:00:47

Senhores fornecedores, boa tarde. Estamos retomando a sessão pública do PE CRCRJ
nº 011/2021, previamente agendada para esta data e horário.

Pregoeiro 21/09/2021
16:01:50

Houve um equívoco mais cedo quando informei que não seria necessário ajuste na
proposta em virtude da ausência de novos lances.

Pregoeiro 21/09/2021
16:02:50

Como houve negociação no chat da sessão pública, onde houve redução do valor
ofertado pela arrematante, faz-se necessária a adequação da proposta.

Pregoeiro 21/09/2021
16:03:36

Após convocação de anexo, a empresa arrematante atualizou a proposta para o valor
negociado.

Pregoeiro 21/09/2021
16:04:12

Informamos que a proposta ajustada e os documentos de habilitação inseridos no
sistema e/ou constantes no SICAF foram analisados com o auxílio da equipe de apoio

ao pregão, onde chegou-se à conclusão de que estão de acordo com o que foi
predefinido no Edital.

Pregoeiro 21/09/2021
16:05:03

Declaramos, portanto, a empresa VILLAR ELEVADORES E TECNOLOGIA LTDA
vencedora do certame.

Pregoeiro 21/09/2021
16:05:15

Agradeço mais uma vez pela participação e desejo uma excelente tarde a todos!

Sistema 21/09/2021
16:05:43

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 21/09/2021
16:06:00

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 21/09/2021 às
16:45:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura da
sessão pública

21/09/2021
10:00:02 Abertura da sessão pública

Julgamento de
propostas

21/09/2021
10:15:48 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 21/09/2021
16:05:43 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

21/09/2021
16:06:00

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 21/09/2021 às
16:45:00.
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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 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:12 horas do dia 21
de setembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
RAPHAEL LIRA DA SILVA 
Pregoeiro Oficial

ALVARO CESAR ALVES COUTINHO JUNIOR
Equipe de Apoio

SANDRA MARA MORAES SOARES VALADAO DA SIL
Equipe de Apoio

Voltar   
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