Pregão Eletrônico
925154.382021 .4724 .4401 .36865025

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00038/2021
Às 08:45 horas do dia 29 de junho de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 37/2021 de 26/03/2021, 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 38/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00038/2021. Modo de disputa: Aberto.
Objeto: Serviços de agente de integração de estágios, responsável por todos o processo administrativo, jurídico e
contratual referente à contratação de estagiários de nível médio e superior para o CRCPR.. 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: Administração , execução projeto educacional - convênio , estágio , universitário , monitor
Descrição Complementar: Contratação de serviços de Agente de Integração de Estágios, responsável por todo o
processo administrativo, jurídico e contratual referente à contratação de estagiários de nível médio e superior para
o CRCPR, desde a seleção até o desligamento do estagiário, incluindo a intermediação e pagamento de seguro
contra acidentes pessoais.
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 83.975,4000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 150,00
Aceito para: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA, pelo melhor lance de R$ 83.975,4000 .
Histórico
Item: 1 - Administração , execução projeto educacional - convênio , estágio , universitário , monitor
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

76.610.591/0001-80 CENTRO DE
INTEGRACAO
EMPRESAESCOLA DO
PARANA

ME/EPP
Declaração
Quantidade
Equiparada ME/EPP
Não

Não

1

Valor Unit.

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 83.975,4000 R$ 83.975,4000 28/06/2021
16:51:26

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de serviços de Agente de Integração de Estágios,
responsável por todo o processo administrativo, jurídico e contratual referente à contratação de estagiários de
nível médio e superior para o CRCPR, desde a seleção até o desligamento do estagiário, incluindo a
intermediação e pagamento de seguro contra acidentes pessoais, conforme especificações e condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 83.975,4000

76.610.591/0001-80

29/06/2021 08:45:00:293

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Abertura

29/06/2021
Item aberto.
09:00:00

Encerramento
sem
prorrogação

29/06/2021
Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
09:10:01

Encerramento
etapa aberta

29/06/2021
Encerrada etapa aberta do item.
09:10:25

Encerramento

29/06/2021
Item encerrado.
09:10:25

Abertura do
prazo Convocação
anexo

29/06/2021 Convocado para envio de anexo o fornecedor CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA
09:23:01 DO PARANA, CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80.

Encerramento
do prazo Convocação
anexo

29/06/2021 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CENTRO DE INTEGRACAO
09:45:11 EMPRESA-ESCOLA DO PARANA, CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80.

Aceite de
proposta

Aceite individual da proposta. Fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO
01/07/2021
PARANA, CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80, pelo melhor lance de R$ 83.975,4000. Motivo: A
14:08:42
proposta apresentada está de acordo com as exigências do edital.

Habilitação de
fornecedor

01/07/2021 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA
14:12:14 DO PARANA, CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80, pelo melhor lance de R$ 83.975,4000.
Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens
Data

Mensagem

Sistema

29/06/2021
08:45:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início
dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de
abertura para disputa será entre 09:00 e 17:30. Mantenham-se conectados.

Pregoeiro

29/06/2021
08:46:23

Bom dia licitantes.

Pregoeiro

29/06/2021
08:46:37

Antes de iniciarmos a etapa de lances, alguns avisos iniciais:

Pregoeiro

29/06/2021
08:46:48

Por gentileza, solicitamos que permaneçam logados até o final da sessão ou até a sua
suspensão, tendo em vista que podemos realizar algum esclarecimento ou solicitar
algum documento;

Pregoeiro

29/06/2021
08:47:06

O critério do julgamento da proposta será pelo menor valor global, considerando o
período de vigência de 30 meses e 3 estagiários, consubstanciado com a menor taxa
de administração aplicada;

Pregoeiro

29/06/2021
08:47:24

O valor máximo aceitável de taxa de administração é de R$ 65,06 (sessenta e cinco
reais e seis centavos), calculada de acordo com o item 8.3 do edital. No entanto,
reforço que o julgamento ocorrerá de acordo com o valor global para 30 meses, de
acordo com o item 8.1 do edital.

Sistema

29/06/2021
09:00:00

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será
iniciada. Mantenham-se conectados.

Sistema

29/06/2021
09:00:00

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

Pregoeiro

29/06/2021
09:05:31

Licitante, aguardamos lances mais expressivos. A sessão encerrará em breve caso
não haja lances.

Sistema

29/06/2021
09:10:01

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

Sistema

29/06/2021
09:10:25

O item 1 está encerrado.

Sistema

29/06/2021
09:10:31

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro

29/06/2021
09:11:46

Iniciarei o julgamento da proposta, peço que se mantenham conectados.

Pregoeiro

29/06/2021
09:11:59

Para CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA - Licitante, está logado
?

76.610.591/000180

29/06/2021
09:12:49

Bom dia, sim sr. pregoeiro.

Pregoeiro

29/06/2021
09:15:22

Para CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA - Peço que avalie a
possibilidade de desconto na proposta. É possível fecharmos o valor da taxa de
administração unitária em R$ 60,00 e valor global de R$ 83.520,00 ?

76.610.591/000180

29/06/2021
09:19:44

Sr. Pregoeiro, considerando as obrigações constantes no edital para a contratada
operacionalizar este contrato, a entidade não tem interesse em baixar o valor.

Pregoeiro

29/06/2021
09:22:14

Para CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA - Nesse caso, peço
que apresente a proposta atualizada ao lance final no sistema. O prazo se iniciará a
partir da convocação e se encerrará às 09:22 do dia 30/06/2021.

Pregoeiro

29/06/2021
09:22:49

Suspenderemos a sessão até às 14h do dia 30/06/2021, dando continuidade ao
julgamento de propostas.

Sistema

29/06/2021
09:23:01

Senhor fornecedor CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA,
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro

29/06/2021
09:23:21

Agradeço a participação de todos.

Sistema

29/06/2021
09:45:11

Senhor Pregoeiro, o fornecedor CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO
PARANA, CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro

29/06/2021
12:27:13

Boa tarde licitantes.

Pregoeiro

29/06/2021
12:28:47

Informo que faremos a análise da proposta a qual está cadastrada, visto que não
houve variação do preço. Portanto, não há necessidade de ser atualizada à data.

Pregoeiro

30/06/2021
14:00:17

Boa tarde licitantes.

Pregoeiro

30/06/2021
14:01:01

Reagendarei a continuidade da sessão para o dia 01/07/2021, às 14:00, tendo em
vista a solicitação de prazo para análise da documentação pela equipe técnica.

Pregoeiro

30/06/2021
14:01:17

Tenham um ótimo dia.

Pregoeiro

01/07/2021
14:01:59

Boa tarde licitantes.

Pregoeiro

01/07/2021
14:02:10

Darei continuidade à etapa de julgamento, peço que continuem logados e
acompanhem as decisões.

Pregoeiro

01/07/2021
14:08:08

A proposta apresentada pela empresa CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA
DO PARANA está de acordo com as exigências do edital, portanto, farei a sua
aceitação.

Pregoeiro

01/07/2021
14:11:27

Farei a habilitação da empresa arrematante, abrindo na sequência o prazo para a
manifestação de recurso. O prazo será de 01h contado do momento da habilitação.

Pregoeiro

01/07/2021
14:11:39

Agradeço a participação de todos.

Sistema

01/07/2021
14:12:14

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

01/07/2021
14:12:44

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 01/07/2021 às
15:13:00.

Eventos do Pregão
Evento

Data/Hora

Observações

Abertura da
sessão pública

29/06/2021
08:45:00

Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

29/06/2021
09:00:00

Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

29/06/2021
09:10:31

Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo

01/07/2021
14:12:14

Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

01/07/2021
14:12:44

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 01/07/2021 às
15:13:00.

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 15:49 horas do dia 01
de julho de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

VICTORIA ROSSINI ANDREIU
Pregoeiro Oficial
ALISSON BOBATO DALSANTO
Equipe de Apoio
HELENA YURIKO HASEGAWA TORQUATO
Equipe de Apoio

Voltar

