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Pregão Eletrônico

926614.22019 .17214 .4837 .5990416058

 conselho federal do serviço social - cfess
  

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
 Nº 00002/2019 

  
Às 14:00 horas do dia 27 de fevereiro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA CFESS Nº 21, de 31 de agosto de 2018 de 31/08/2018, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo
nº 4/2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00002/2019. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de
empresa especializada em desenvolvimento, programação, manutenção corretiva, adaptativa, preventiva e evolutiva de site e
hotsites, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e 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: Propaganda e Publicidade
Descrição Complementar: Contratação de empresa especializada em desenvolvimento, programação, manutenção corretiva,
adaptativa, preventiva e evolutiva de site e hotsites, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e
seus anexos
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade
Valor estimado: R$ 41.250,0000 Situação: Aceito e Habilitado
 
Aceito para: ARCO INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R$ 7.050,0000 .
 

Histórico
Item: 1 - Propaganda e Publicidade

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                  (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
 ME/EPP

Declaração 
 ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
14.728.004/0001-03 M. P. DE OLIVEIRA

SILVA SOLUCOES
WEB EIRELI

Sim Sim 1 R$ 41,1000 R$ 41,1000 26/02/2019
14:32:45

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em desenvolvimento, programação,
manutenção corretiva, adaptativa, preventiva e evolutiva de site e hotsites, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos

19.576.309/0001-52 DYNAMIKA
SOLUCOES WEB
LTDA

Sim Sim 1 R$ 41.250,0000 R$ 41.250,0000 27/02/2019
09:05:10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para realização dos seguintes serviços
contínuos: manutenção corretiva, adaptativa, preventiva e evolutiva do sítio eletrônico do CFESS (www.cfess.org,br) e
criação/desenvolvimento e manutenção de até 3 três hotsites para eventos (pedido mínimo de 1 hotsite).

04.380.534/0001-41 NOTORIUN
TECNOLOGIA EM
SOFTWARE LTDA

Sim Sim 1 R$ 66.000,0000 R$ 66.000,0000 27/02/2019
10:05:36

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Manutenção corretiva, adaptativa, preventiva e evolutiva do sítio eletrônico
www.cfess.org.br, sendo: 1.1. Manutenção corretiva: vistorias periódicas, backups e alterações para correção de defeitos ou
comportamentos inadequados que causem problemas de uso ou funcionamento; 1.2. Manutenção adaptativa: adaptações,
conforme mudanças externas (negócio, legislação, ambiente operacional); 1.3. Manutenção preventiva: reengenharia de
software visando melhoria de desempenho através da otimização de códigos ou recursos que facilitem futuras correções,
adaptações ou evoluções, devendo-se levar em conta as normas de acessibilidade autorizadas pelo Federal; 1.4. Manutenção
evolutiva: Evolução com a inclusão de novas características ou funcionalidades. Incluem-se entre os serviços de manutenção
adaptativa, corretiva, preventiva e evolutiva: a) fazer alterações para correção de conteúdo ou outras correções advindas do
uso ou do funcionamento, incluindo adaptações por fatores externos; b) incluir características, conteúdos e/ou funcionalidades
necessários aos funcionamentos do site; c) aplicar testes sistemáticos; d) realizar análise permanente para identificar
deficiências ou não-conformidades; pontos de observação; metainformações; título das páginas; links; imagens; legendas;
textos; formulários; funcionalidades; usabilidade; acessibilidade e outros; e) realizar análise permanente do mercado,
propondo inovações; f) monitorar o desempenho do site e dos hotsites em relação à audiência e à visitação, incluindo a
quantidade de acessos e de protocolos de internet (IP’s); g) fazer estudos de usabilidade e de acessibilidade, desenvolvendo
melhorias nestas áreas; h) executar estratégias de SEO (Search Engine Optimization) – Marketing de Busca; i) desenvolver
modelos para implementação (wireframes); j) desenvolver programação e soluções de interfaces de tecnologia para
simplificar os processos de criação, gestão, publicação, distribuição e arquivamento de conteúdo; k) desenvolver guias de
estilo; l) aplicar testes de usabilidade, navegabilidade e acessibilidade compatíveis com os critérios de avaliação do Governo
Eletrônico e-MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico); m) aplicar testes dos componentes da interface nos
navegadores-padrão; n) adaptar conteúdos do objeto deste termo de referência para dispositivos móveis, como smartphones
e tablets; o) treinar e capacitar a assessoria de comunicação do CFESS para alimentação do site. 2. Criação, desenvolvimento
e acompanhamento de hotsite para eventos dos CFESS, com as seguintes características: 2.1. Criação, operação, adaptação e
manutenção de sistema de inscrição on line para três eventos/ano; 2.2. desenvolvimento de sistema de Banco de Dados
Mysql para gerenciamento das inscrições, divididas em no mínimo três categorias (assistentes sociais, estudantes e outros
profissionais; 2.3. criação e manutenção de fichas de inscrição on line, divididas em no mínimo três categorias (assistentes
sociais, estudantes e outros profissionais); 2.3.1. Modelo padrão de ficha de inscrição (varia de acordo com as modalidades
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Assistentes Sociais, Estudantes e Outros profissionais) a) Nome / Nome social b) Número de inscrição no CRESS (se houver)
c) CPF d) Cidade e) UF f) Telefones g) E-mail h) Áreas de atuação: ( ) Docência ( ) Educação ( ) Assistência Social ( )
Previdência Social ( ) Política Urbana ( ) Saúde ( ) Sóciojurídico ( ) Outra i) Possui algum tipo de deficiência: ( ) Não ( )
Deficiência auditiva ( ) Deficiência visual ( ) Deficiência física ou motora ( ) Deficiência mental/intelectual 2.4. criação,
desenvolvimento e acompanhamento dos hotsites; 2.4.1. Modelo padrão de hotsite para evento: a) Apresentação b)
Programação c) Inscrições d) Local do evento e) Assista on line f) Certificados 2.5. higienização e criação de lista de
participantes para envio de mensagens para participantes; 2.6. geração de certificado on line para participante a partir de
lista de credenciamento.

07.807.253/0001-10 COMERCIAL LUEJO
- EIRELI

Sim Sim 1 R$ 70.000,0000 R$ 70.000,0000 27/02/2019
08:53:10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em desenvolvimento, programação,
manutenção corretiva, adaptativa, preventiva e evolutiva de site e hotsites, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos

73.254.070/0001-40 DNA TECNOLOGIA
LTDA

Sim Sim 1 R$ 80.000,0000 R$ 80.000,0000 21/02/2019
11:21:15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desenvolvimento, programação, manutenção corretiva, adaptativa, preventiva
e evolutiva de site e hotsites, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos
envolvendo manutenção corretiva, adaptativa, preventiva e evolutiva do sítio eletrônico do CFESS (www.cfess.org,br) e
criação/desenvolvimento e manutenção de até 3 três hotsites para eventos (pedido mínimo de 1 hotsite) (vide exemplo
www.cfess.org.br/enquete/apresentacao), para os próximos 12 (doze) meses.

08.225.576/0001-69 SWAP - SISTEMA
DE INFORMACAO
LTDA.

Sim Sim 1 R$ 80.000,0000 R$ 80.000,0000 26/02/2019
12:33:08

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para
a contratação de empresa especializada em desenvolvimento, programação, manutenção corretiva, adaptativa, preventiva e
evolutiva de site e hotsites, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

05.427.387/0001-80 AGENCIA
COMUNICA LTDA

Sim Sim 1 R$ 88.500,0000 R$ 88.500,0000 26/02/2019
15:21:41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em desenvolvimento, programação,
manutenção corretiva, adaptativa, preventiva e evolutiva de site e hotsites, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos

08.804.362/0001-47 FACHINELI
COMUNICACAO
LTDA

Sim Sim 1 R$ 90.000,0000 R$ 90.000,0000 20/02/2019
09:47:29

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em desenvolvimento, programação,
manutenção corretiva, adaptativa, preventiva e evolutiva de site e hotsites, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

11.599.054/0001-31 EDUARDO ROCHA
DA SILVA

Sim Sim 1 R$ 90.000,0000 R$ 90.000,0000 20/02/2019
12:04:40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desenvolvimento, programação, manutenção corretiva, adaptativa, preventiva
e evolutiva de site e hotsites, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

09.195.837/0001-08 INGRESSO TOTAL
SERVICOS
ELETRONICOS LTDA

Sim Sim 1 R$ 90.000,0000 R$ 90.000,0000 22/02/2019
17:15:17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço especializado em desenvolvimento, programação,
manutenção corretiva, adaptativa, preventiva e evolutiva de site e hotsites, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos

01.401.271/0001-11 IMAGENET
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim Sim 1 R$ 90.000,0000 R$ 90.000,0000 26/02/2019
14:27:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em desenvolvimento, programação,
manutenção corretiva, adaptativa, preventiva e evolutiva de site e hotsites, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos
serviços. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

15.664.759/0001-46 BRASO SOLUCOES
TECNOLOGICAS
LTDA

Sim Sim 1 R$ 90.000,0000 R$ 90.000,0000 26/02/2019
15:51:16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em desenvolvimento, programação,
manutenção corretiva, adaptativa, preventiva e evolutiva de site e hotsites, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

07.321.940/0001-21 ALVO PUBLICO
PUBLICIDADE LTDA

Sim Sim 1 R$ 90.000,0000 R$ 90.000,0000 27/02/2019
12:23:51

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Manutenção corretiva, adaptativa, preventiva e evolutiva do sítio eletrônico
www.cfess.org.br, sendo: 1.1. Manutenção corretiva: vistorias periódicas, backups e alterações para correção de defeitos ou
comportamentos inadequados que causem problemas de uso ou funcionamento; 1.2. Manutenção adaptativa: adaptações,
conforme mudanças externas (negócio, legislação, ambiente operacional); 1.3. Manutenção preventiva: reengenharia de
software visando melhoria de desempenho através da otimização de códigos ou recursos que facilitem futuras correções,
adaptações ou evoluções, devendo-se levar em conta as normas de acessibilidade autorizadas pelo Federal; 1.4. Manutenção
evolutiva: Evolução com a inclusão de novas características ou funcionalidades. Incluem-se entre os serviços de manutenção
adaptativa, corretiva, preventiva e evolutiva: a) fazer alterações para correção de conteúdos ou outras correções advindas do
uso ou do funcionamento, incluindo adaptações por fatores externos; b) incluir características, conteúdos e/ou funcionalidades
necessários aos funcionamentos do site; c) aplicar testes sistemáticos; d) realizar análise permanente para identificar
deficiências ou não-conformidades; pontos de observação; metainformações; título das páginas; links; imagens; legendas;
textos; formulários; funcionalidades; usabilidade; acessibilidade e outros; e) realizar análise permanente do mercado,
propondo inovações; f) monitorar o desempenho do site e dos hotsites em relação à audiência e à visitação, incluindo a
quantidade de acessos e de protocolos de internet (IP’s); g) fazer estudos de usabilidade e de acessibilidade, desenvolvendo
melhorias nestas áreas; h) executar estratégias de SEO (Search Engine Optimization) – Marketing de Busca; i) desenvolver
modelos para implementação (wireframes); j) desenvolver programação e soluções de interfaces de tecnologia para
simplificar os processos de criação, gestão, publicação, distribuição e arquivamento de conteúdos; k) desenvolver guias de
estilo; l) aplicar testes de usabilidade, navegabilidade e acessibilidade compatíveis com os critérios de avaliação do Governo
Eletrônico e-MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico); m) aplicar testes dos componentes da interface nos
navegadores-padrão; n) adaptar conteúdos do objeto deste termo de referência para dispositivos móveis, como smartphones
e tablets; o) treinar e capacitar a assessoria de comunicação do CFESS para alimentação do site. 2. Criação, desenvolvimento
e acompanhamento de hotsite para eventos dos CFESS, com as seguintes características: 2.1. Criação, operação, adaptação e
manutenção de sistema de inscrição on line para três eventos/ano; 2.2. desenvolvimento de sistema de Banco de Dados
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Mysql para gerenciamento das inscrições, divididas em no mínimo três categorias (assistentes sociais, estudantes e outros
profissionais; 2.3. criação e manutenção de fichas de inscrição on line, divididas em no mínimo três categorias (assistentes
sociais, estudantes e outros profissionais); 2.3.1. Modelo padrão de ficha de inscrição (varia de acordo com as modalidades
Assistentes Sociais, Estudantes e Outros profissionais) a) Nome / Nome social b) Número de inscrição no CRESS (se houver)
c) CPF d) Cidade e) UF f) Telefones g) E-mail h) Áreas de atuação: ( ) Docência ( ) Educação ( ) Assistência Social ( )
Previdência Social ( ) Política Urbana ( ) Saúde ( ) Sóciojurídico ( ) Outra i) Possui algum tipo de deficiência: ( ) Não ( )
Deficiência auditiva ( ) Deficiência visual ( ) Deficiência física ou motora ( ) Deficiência mental/intelectual 2.4. criação,
desenvolvimento e acompanhamento dos hotsites; 2.4.1. Modelo padrão de hotsite para evento: a) Apresentação b)
Programação c) Inscrições d) Local do evento e) Assista on line f) Certificados 2.5. higienização e criação de lista de
participantes para envio de mensagens para participantes; 2.6. geração de certificado on line para participante a partir de
lista de credenciamento.

10.278.791/0001-70 ALDEIA GLOBAL
INFORMATICA E
COMERCIO LTDA

Sim Sim 1 R$ 90.000,0000 R$ 90.000,0000 27/02/2019
13:35:40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em desenvolvimento, programação,
manutenção corretiva, adaptativa, preventiva e evolutiva de site e hotsites, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

30.680.210/0001-39 IA3 TECNOLOGIA E
SERVICOS LTDA

Sim Sim 1 R$ 91.990,0000 R$ 91.990,0000 26/02/2019
16:03:02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratação de empresa especializada em desenvolvimento, programação, manutenção corretiva, adaptativa, preventiva e
evolutiva de site e hotsites, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

11.510.840/0001-10 ARCO
INFORMATICA LTDA

Sim Sim 1 R$ 92.000,0000 R$ 92.000,0000 15/02/2019
17:48:29

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ORGÃO: CONSELHO FEDERAL DE SERVIçO SOCIAL CFESS conselho federal do
serviço social - cfess Código da UASG: 926614 Pregão Eletrônico Nº 2/2019 OBJETO: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação
de empresa especializada em desenvolvimento, programação, manutenção corretiva, adaptativa, preventiva e evolutiva de
site e hotsites, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos - 1. Manutenção
corretiva, adaptativa, preventiva e evolutiva do sítio eletrônico www.cfess.org.br - 2. Criação, desenvolvimento e
acompanhamento de até 03 hotsites para eventos dos CFESS, com as seguintes características (pedido mínimo de 1 hotsite
durante a vigência do contrato)

07.029.058/0001-07 TUXON- SOLUCOES
EM TECNOLOGIA
DA INFORMACAO
LTDA

Sim Sim 1 R$ 92.000,0000 R$ 92.000,0000 25/02/2019
09:48:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para realização dos seguintes serviços
contínuos: manutenção corretiva, adaptativa, preventiva e evolutiva do sítio eletrônico do CFESS . validade da proposta : 90
dias

32.121.724/0001-80 NOVA TECNOLOGIA
E INOVACOES
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 92.000,0000 R$ 92.000,0000 26/02/2019
23:24:11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção corretiva, adaptativa, preventiva e evolutiva do sítio eletrônico do
CFESS e criação/desenvolvimento e manutenção de até 3 hotsites para eventos para os próximos 12 meses.

04.694.478/0001-10 LTBA COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim Sim 1 R$ 92.000,0000 R$ 92.000,0000 27/02/2019
11:11:08

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em desenvolvimento, programação,
manutenção corretiva, adaptativa, preventiva e evolutiva de site e hotsites, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos

24.440.080/0001-64 SHEKINA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 1 R$ 92.900,0000 R$ 92.900,0000 21/02/2019
16:02:16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em desenvolvimento, programação,
manutenção corretiva, adaptativa, preventiva e evolutiva de site e hotsites, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos

09.474.688/0001-16 BIG BRAIN
COMUNICACAO
LTDA

Sim Sim 1 R$ 92.900,0000 R$ 92.900,0000 26/02/2019
14:26:07

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em desenvolvimento, programação,
manutenção corretiva, adaptativa, preventiva e evolutiva de site e hotsites, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos

23.642.066/0001-80 BIZYBOX
DESENVOLVIMENTO
DE SOFTWARE E
PUBLICIDADE LTDA

Sim Sim 1 R$ 92.900,7300 R$ 92.900,7300 27/02/2019
00:46:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: desenvolvimento, programação, manutenção corretiva, adaptativa, preventiva e
evolutiva de site e hotsites, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

10.562.956/0001-30 CBDS LTDA Sim Sim 1 R$ 92.920,0000 R$ 92.920,0000 25/02/2019
11:20:45

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção corretiva, adaptativa, preventiva e evolutiva do sítio eletrônico do
CFESS (www.cfess.org,br) e criação/desenvolvimento e manutenção de até 3 três hotsites para eventos

03.341.581/0001-13 ERIGOS SOLUCOES
E PROJETOS LTDA

Sim Sim 1 R$ 92.922,2400 R$ 92.922,2400 25/02/2019
22:34:23

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Realização dos seguintes serviços contínuos: manutenção corretiva, adaptativa,
preventiva e evolutiva do sítio eletrônico do CFESS (www.cfess.org,br) e criação/desenvolvimento e manutenção de até 3 três
hotsites para eventos (pedido mínimo de 1 hotsite)(vide exemplo www.cfess.org.br/enquete/apresentacao), conforme itens a
seguir: 1. Manutenção corretiva, adaptativa, preventiva e evolutiva do sítio eletrônico www.cfess.org.br, sendo: 1.1.
Manutenção corretiva: vistorias periódicas, backups e alterações para correção de defeitos ou comportamentos inadequados
que causem problemas de uso ou funcionamento; 1.2. Manutenção adaptativa: adaptações, conforme mudanças externas
(negócio, legislação, ambiente operacional); 1.3. Manutenção preventiva: reengenharia de software visando melhoria de
desempenho através da otimização de códigos ou recursos que facilitem futuras correções, adaptações ou evoluções,
devendo-se levar em conta as normas de acessibilidade autorizadas pelo Federal; 1.4. Manutenção evolutiva: Evolução com a
inclusão de novas características ou funcionalidades. 1.5. Incluem-se entre os serviços de manutenção adaptativa, corretiva,
preventiva e evolutiva: a) fazer alterações para correção de conteúdos ou outras correções advindas do uso ou do
funcionamento, incluindo adaptações por fatores externos; b) incluir características, conteúdos e/ou funcionalidades
necessários aos funcionamentos do site; c) aplicar testes sistemáticos; d) realizar análise permanente para identificar
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deficiências ou não-conformidades; pontos de observação; metainformações; título das páginas; links; imagens; legendas;
textos; formulários; funcionalidades; usabilidade; acessibilidade e outros; e) realizar análise permanente do mercado,
propondo inovações; f) monitorar o desempenho do site e dos hotsites em relação à audiência e à visitação, incluindo a
quantidade de acessos e de protocolos de internet (IP’s); g) fazer estudos de usabilidade e de acessibilidade, desenvolvendo
melhorias nestas áreas; h) executar estratégias de SEO (SearchEngineOptimization) – Marketing de Busca; i) desenvolver
modelos para implementação (wireframes); j) desenvolver programação e soluções de interfaces de tecnologia para
simplificar os processos de criação, gestão, publicação, distribuição e arquivamento de conteúdos; k) desenvolver guias de
estilo; l) aplicar testes de usabilidade, navegabilidade e acessibilidade compatíveis com os critérios de avaliação do Governo
Eletrônico e-MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico); m) aplicar testes dos componentes da interface nos
navegadores-padrão; n) adaptar conteúdos do objeto deste termo de referência para dispositivos móveis, como smartphones
e tablets; o) treinar e capacitar a assessoria de comunicação do CFESS para alimentação do site. 2. Criação, desenvolvimento
e acompanhamento de até 03 hotsites para eventos dos CFESS, com as seguintes características (pedido mínimo de 1 hotsite
durante a vigência do contrato): 2.1. Criação, operação, adaptação e manutenção de sistema de inscrição online para três
eventos/ano; 2.2. desenvolvimento de sistema de Banco de Dados Mysql para gerenciamento das inscrições, divididas em no
mínimo três categorias (assistentes sociais, estudantes e outros profissionais; 2.3. criação e manutenção de fichas de
inscrição online, divididas em no mínimo três categorias (assistentes sociais, estudantes e outros profissionais); 2.3.1. Modelo
padrão de ficha de inscrição (varia de acordo com as modalidades Assistentes Sociais, Estudantes e Outros profissionais) a)
Nome / Nome social b) Número de inscrição no CRESS (se houver) c) CPF d) Cidade e) UF f) Telefones g) E-mail h) Áreas de
atuação: ( ) Docência ( ) Educação ( ) Assistência Social ( ) Previdência Social ( ) Política Urbana ( ) Saúde ( ) Sóciojurídico ( )
Outra i) Possui algum tipo de deficiência: ( ) Não ( ) Deficiência auditiva ( ) Deficiência visual ( ) Deficiência física ou motora (
) Deficiência mental/intelectual 2.4. criação, desenvolvimento e acompanhamento dos hotsites; 2.4.1. Modelo padrão de
hotsite para evento: a) Apresentação b) Programação c) Inscrições d) Local do evento e) Assista online f) Certificados 2.5.
higienização e criação de lista de participantes para envio de mensagens para participantes; 2.6. geração de certificado online
para participante a partir de lista de credenciamento.

26.755.386/0001-35 DIOGO NOBRE
CARDOSO
04156879500

Sim Sim 1 R$ 92.925,0000 R$ 92.925,0000 20/02/2019
23:34:48

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: desenvolvimento, programação, manutenção corretiva, adaptativa, preventiva e
evolutiva de site e hotsites, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

00.739.259/0001-59 LOGAN TECNOLOGY
TECNOLOGIA E
SISTEMAS LTDA

Sim Sim 1 R$ 92.925,0000 R$ 92.925,0000 21/02/2019
12:11:44

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em desenvolvimento, programação,
manutenção corretiva, adaptativa, preventiva e evolutiva de site e hotsites, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos

08.512.470/0001-46 QUALITARE
AGENCIA DE
INTERNET LTDA

Sim Sim 1 R$ 92.925,0000 R$ 92.925,0000 25/02/2019
17:37:23

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em desenvolvimento, programação,
manutenção corretiva, adaptativa, preventiva e evolutiva de site e hotsites, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

05.197.047/0001-00 TL PUBLICIDADE E
ASSESSORIA LTDA

Sim Sim 1 R$ 92.925,0000 R$ 92.925,0000 26/02/2019
17:57:45

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Contratação de empresa especializada em desenvolvimento,
programação, manutenção corretiva, adaptativa, preventiva e evolutiva de site e hotsites, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

30.108.283/0001-50 REACT IT
SOLUCOES EM
TECNOLOGIA LTDA

Sim Sim 1 R$ 92.925,0000 R$ 92.925,0000 27/02/2019
12:55:20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção corretiva, adaptativa, preventiva e evolutiva do sítio eletrônico do
CFESS (www.cfess.org,br) e criação/desenvolvimento e manutenção de até 3 três hotsites para eventos (pedido mínimo de 1
hotsite) (vide exemplo www.cfess.org.br/enquete/apresentacao), para os próximos 12 (doze) meses, conforme itens a seguir:
1. Manutenção corretiva, adaptativa, preventiva e evolutiva do sítio eletrônico www.cfess.org.br, sendo: 1.1. Manutenção
corretiva: vistorias periódicas, backups e alterações para correção de defeitos ou comportamentos inadequados que causem
problemas de uso ou funcionamento; 1.2. Manutenção adaptativa: adaptações, conforme mudanças externas (negócio,
legislação, ambiente operacional); 1.3. Manutenção preventiva: reengenharia de software visando melhoria de desempenho
através da otimização de códigos ou recursos que facilitem futuras correções, adaptações ou evoluções, devendo-se levar em
conta as normas de acessibilidade autorizadas pelo Federal; 1.4. Manutenção evolutiva: Evolução com a inclusão de novas
características ou funcionalidades. Incluem-se entre os serviços de manutenção adaptativa, corretiva, preventiva e evolutiva:
a) fazer alterações para correção de conteúdos ou outras correções advindas do uso ou do funcionamento, incluindo
adaptações por fatores externos; b) incluir características, conteúdos e/ou funcionalidades necessários aos funcionamentos do
site; c) aplicar testes sistemáticos; d) realizar análise permanente para identificar deficiências ou não-conformidades; pontos
de observação; metainformações; título das páginas; links; imagens; legendas; textos; formulários; funcionalidades;
usabilidade; acessibilidade e outros; e) realizar análise permanente do mercado, propondo inovações; f) monitorar o
desempenho do site e dos hotsites em relação à audiência e à visitação, incluindo a quantidade de acessos e de protocolos de
internet (IP’s); g) fazer estudos de usabilidade e de acessibilidade, desenvolvendo melhorias nestas áreas; h) executar
estratégias de SEO (Search Engine Optimization) – Marketing de Busca; i) desenvolver modelos para implementação
(wireframes); j) desenvolver programação e soluções de interfaces de tecnologia para simplificar os processos de criação,
gestão, publicação, distribuição e arquivamento de conteúdos; k) desenvolver guias de estilo; l) aplicar testes de usabilidade,
navegabilidade e acessibilidade compatíveis com os critérios de avaliação do Governo Eletrônico e-MAG (Modelo de
Acessibilidade em Governo Eletrônico); m) aplicar testes dos componentes da interface nos navegadores-padrão; n) adaptar
conteúdos do objeto deste termo de referência para dispositivos móveis, como smartphones e tablets; o) treinar e capacitar a
assessoria de comunicação do CFESS para alimentação do site. 2. Criação, desenvolvimento e acompanhamento de hotsite
para eventos dos CFESS, com as seguintes características: 2.1. Criação, operação, adaptação e manutenção de sistema de
inscrição on line para três eventos/ano; 2.2. desenvolvimento de sistema de Banco de Dados Mysql para gerenciamento das
inscrições, divididas em no mínimo três categorias (assistentes sociais, estudantes e outros profissionais; 2.3. criação e
manutenção de fichas de inscrição on line, divididas em no mínimo três categorias (assistentes sociais, estudantes e outros
profissionais); 2.3.1. Modelo padrão de ficha de inscrição (varia de acordo com as modalidades Assistentes Sociais,
Estudantes e Outros profissionais) a) Nome / Nome social b) Número de inscrição no CRESS (se houver) c) CPF d) Cidade e)
UF f) Telefones g) E-mail h) Áreas de atuação: ( ) Docência ( ) Educação ( ) Assistência Social ( ) Previdência Social ( )
Política Urbana ( ) Saúde ( ) Sóciojurídico ( ) Outra i) Possui algum tipo de deficiência: ( ) Não ( ) Deficiência auditiva ( )
Deficiência visual ( ) Deficiência física ou motora ( ) Deficiência mental/intelectual 2.4. criação, desenvolvimento e
acompanhamento dos hotsites; 2.4.1. Modelo padrão de hotsite para evento: a) Apresentação b) Programação c) Inscrições
d) Local do evento e) Assista on line f) Certificados 2.5. higienização e criação de lista de participantes para envio de
mensagens para participantes; 2.6. geração de certificado on line para participante a partir de lista de credenciamento.

32.549.992/0001-05 TALLINE MACEDO
MESQUITA
00386203164

Sim Sim 1 R$ 93.000,0000 R$ 93.000,0000 18/02/2019
20:49:43

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desenvolvimento, programação, manutenção corretiva, adaptativa, preventiva
e evolutiva de site e hotsites, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos
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21.157.279/0001-91 RJ 3 COMERCIO,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE
EQUIPAMENTOS

Sim Sim 1 R$ 100.000,0000 R$ 100.000,0000 27/02/2019
09:45:49

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço especializado em desenvolvimento, programação, manutenção
corretiva, adaptativa, preventiva e evolutiva de site e hotsites, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
no Edital e seus anexos.

16.852.051/0001-81 ADRIANO GURGEL
BARBOSA

Sim Sim 1 R$ 120.000,0000 R$ 120.000,0000 27/02/2019
13:45:04

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção corretiva, adaptativa, preventiva e evolutiva do sítio eletrônico:
www.cfess.org.br. 1. Manutenção corretiva, adaptativa, preventiva e evolutiva do sítio eletrônico www.cfess.org.br, sendo:
1.1. Manutenção corretiva: vistorias periódicas, backups e alterações para correção de defeitos ou comportamentos
inadequados que causem problemas de uso ou funcionamento; 1.2. Manutenção adaptativa: adaptações, conforme mudanças
externas (negócio, legislação, ambiente operacional); 1.3. Manutenção preventiva: reengenharia de software visando
melhoria de desempenho através da otimização de códigos ou recursos que facilitem futuras correções, adaptações ou
evoluções, devendo-se levar em conta as normas de acessibilidade autorizadas pelo Federal; 1.4. Manutenção evolutiva:
Evolução com a inclusão de novas características ou funcionalidades. 2. Criação, desenvolvimento e acompanhamento de até
03 hotsites para eventos dos CFESS, com as seguintes características (pedido mínimo de 1 hotsite durante a vigência do
contrato): 2.1. Criação, operação, adaptação e manutenção de sistema de inscrição on line para três eventos/ano; 2.2.
desenvolvimento de sistema de Banco de Dados Mysql para gerenciamento das inscrições, divididas em no mínimo três
categorias (assistentes sociais, estudantes e outros profissionais; 2.3. criação e manutenção de fichas de inscrição on line,
divididas em no mínimo três categorias (assistentes sociais, estudantes e outros profissionais);

03.400.081/0001-05 ASKIDUBIWAY
SERVICOS E
EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA EIRE

Sim Sim 1 R$ 4.000.000,0000 R$ 4.000.000,0000 27/02/2019
12:24:12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em desenvolvimento, programação,
manutenção corretiva, adaptativa, preventiva e evolutiva de site e hotsites, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 4.000.000,0000 03.400.081/0001-05 27/02/2019 14:00:37:100
R$ 120.000,0000 16.852.051/0001-81 27/02/2019 14:00:37:100
R$ 100.000,0000 21.157.279/0001-91 27/02/2019 14:00:37:100
R$ 93.000,0000 32.549.992/0001-05 27/02/2019 14:00:37:100
R$ 92.925,0000 26.755.386/0001-35 27/02/2019 14:00:37:100
R$ 92.925,0000 00.739.259/0001-59 27/02/2019 14:00:37:100
R$ 92.925,0000 08.512.470/0001-46 27/02/2019 14:00:37:100
R$ 92.925,0000 05.197.047/0001-00 27/02/2019 14:00:37:100
R$ 92.925,0000 30.108.283/0001-50 27/02/2019 14:00:37:100
R$ 92.922,2400 03.341.581/0001-13 27/02/2019 14:00:37:100
R$ 92.920,0000 10.562.956/0001-30 27/02/2019 14:00:37:100
R$ 92.900,7300 23.642.066/0001-80 27/02/2019 14:00:37:100
R$ 92.900,0000 24.440.080/0001-64 27/02/2019 14:00:37:100
R$ 92.900,0000 09.474.688/0001-16 27/02/2019 14:00:37:100
R$ 92.000,0000 32.121.724/0001-80 27/02/2019 14:00:37:100
R$ 92.000,0000 04.694.478/0001-10 27/02/2019 14:00:37:100
R$ 92.000,0000 07.029.058/0001-07 27/02/2019 14:00:37:100
R$ 92.000,0000 11.510.840/0001-10 27/02/2019 14:00:37:100
R$ 91.990,0000 30.680.210/0001-39 27/02/2019 14:00:37:100
R$ 90.000,0000 01.401.271/0001-11 27/02/2019 14:00:37:100
R$ 90.000,0000 15.664.759/0001-46 27/02/2019 14:00:37:100
R$ 90.000,0000 07.321.940/0001-21 27/02/2019 14:00:37:100
R$ 90.000,0000 10.278.791/0001-70 27/02/2019 14:00:37:100
R$ 90.000,0000 09.195.837/0001-08 27/02/2019 14:00:37:100
R$ 90.000,0000 08.804.362/0001-47 27/02/2019 14:00:37:100
R$ 90.000,0000 11.599.054/0001-31 27/02/2019 14:00:37:100
R$ 88.500,0000 05.427.387/0001-80 27/02/2019 14:00:37:100
R$ 80.000,0000 73.254.070/0001-40 27/02/2019 14:00:37:100
R$ 80.000,0000 08.225.576/0001-69 27/02/2019 14:00:37:100
R$ 70.000,0000 07.807.253/0001-10 27/02/2019 14:00:37:100
R$ 66.000,0000 04.380.534/0001-41 27/02/2019 14:00:37:100
R$ 41.250,0000 19.576.309/0001-52 27/02/2019 14:00:37:100

R$ 41,1000 14.728.004/0001-03 27/02/2019 14:00:37:100
R$ 40.000,0000 73.254.070/0001-40 27/02/2019 14:05:29:160
R$ 40.000,0000 11.510.840/0001-10 27/02/2019 14:05:31:497
R$ 50.000,0000 32.121.724/0001-80 27/02/2019 14:05:47:433
R$ 40.000,0000 03.341.581/0001-13 27/02/2019 14:05:57:817
R$ 85.000,0000 21.157.279/0001-91 27/02/2019 14:06:23:527
R$ 39.800,0000 03.341.581/0001-13 27/02/2019 14:06:27:197
R$ 49.000,0000 08.512.470/0001-46 27/02/2019 14:06:30:630
R$ 39.700,0000 32.121.724/0001-80 27/02/2019 14:06:54:690
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R$ 39.780,0000 07.807.253/0001-10 27/02/2019 14:06:55:643
R$ 70.000,0000 30.108.283/0001-50 27/02/2019 14:07:01:060
R$ 38.000,0000 03.341.581/0001-13 27/02/2019 14:07:13:973
R$ 41.000,0000 04.380.534/0001-41 27/02/2019 14:07:56:020
R$ 41.050,0000 07.321.940/0001-21 27/02/2019 14:08:12:670
R$ 65.000,0000 10.278.791/0001-70 27/02/2019 14:08:52:640
R$ 75.000,0000 04.694.478/0001-10 27/02/2019 14:09:00:930
R$ 50.000,0000 00.739.259/0001-59 27/02/2019 14:10:01:863
R$ 38.908,7700 30.680.210/0001-39 27/02/2019 14:11:06:200
R$ 37.000,0000 04.380.534/0001-41 27/02/2019 14:11:06:230
R$ 36.987,0000 07.807.253/0001-10 27/02/2019 14:11:36:400
R$ 38.000,0000 32.121.724/0001-80 27/02/2019 14:11:40:213
R$ 36.800,0000 03.341.581/0001-13 27/02/2019 14:11:40:670
R$ 89.000,0000 16.852.051/0001-81 27/02/2019 14:13:31:000
R$ 39.999,0000 73.254.070/0001-40 27/02/2019 14:13:59:330
R$ 39.995,0000 73.254.070/0001-40 27/02/2019 14:14:35:443
R$ 39.999,0000 11.510.840/0001-10 27/02/2019 14:15:04:013
R$ 49.000,0000 05.427.387/0001-80 27/02/2019 14:15:15:367
R$ 36.790,0000 32.121.724/0001-80 27/02/2019 14:15:44:307
R$ 36.740,0000 07.807.253/0001-10 27/02/2019 14:15:51:057
R$ 36.500,0000 03.341.581/0001-13 27/02/2019 14:16:12:480
R$ 41.150,0000 01.401.271/0001-11 27/02/2019 14:16:26:963
R$ 36.000,0000 15.664.759/0001-46 27/02/2019 14:17:58:180
R$ 36.300,0000 03.341.581/0001-13 27/02/2019 14:18:01:353
R$ 35.800,0000 03.341.581/0001-13 27/02/2019 14:18:25:610
R$ 36.500,0000 11.510.840/0001-10 27/02/2019 14:18:34:747
R$ 35.500,0000 03.341.581/0001-13 27/02/2019 14:18:53:587
R$ 36.450,0000 07.321.940/0001-21 27/02/2019 14:18:57:193
R$ 35.300,0000 32.121.724/0001-80 27/02/2019 14:19:07:270
R$ 79.999,9900 09.195.837/0001-08 27/02/2019 14:19:08:963
R$ 35.490,0000 15.664.759/0001-46 27/02/2019 14:19:14:797
R$ 35.000,0000 03.341.581/0001-13 27/02/2019 14:19:21:870
R$ 34.999,0000 11.510.840/0001-10 27/02/2019 14:19:34:343
R$ 34.998,0000 32.121.724/0001-80 27/02/2019 14:19:39:870
R$ 35.000,0000 07.321.940/0001-21 27/02/2019 14:19:42:593
R$ 34.990,0000 15.664.759/0001-46 27/02/2019 14:19:42:620
R$ 34.500,0000 03.341.581/0001-13 27/02/2019 14:20:00:047
R$ 34.300,0000 32.121.724/0001-80 27/02/2019 14:20:09:207
R$ 32.000,0000 11.510.840/0001-10 27/02/2019 14:20:24:423
R$ 34.000,0000 03.341.581/0001-13 27/02/2019 14:20:25:520
R$ 33.800,0000 32.121.724/0001-80 27/02/2019 14:20:31:220
R$ 34.200,0000 07.321.940/0001-21 27/02/2019 14:20:32:223
R$ 36.300,0000 30.108.283/0001-50 27/02/2019 14:20:34:727
R$ 30.000,0000 11.510.840/0001-10 27/02/2019 14:20:45:243
R$ 31.500,0000 32.121.724/0001-80 27/02/2019 14:20:56:090
R$ 31.990,0000 30.680.210/0001-39 27/02/2019 14:21:02:737
R$ 29.000,0000 03.341.581/0001-13 27/02/2019 14:21:06:143
R$ 25.000,0000 11.510.840/0001-10 27/02/2019 14:21:07:513
R$ 29.990,0000 07.321.940/0001-21 27/02/2019 14:21:15:250
R$ 30.000,0000 32.121.724/0001-80 27/02/2019 14:21:21:140
R$ 24.500,0000 03.341.581/0001-13 27/02/2019 14:21:32:793
R$ 19.000,0000 11.510.840/0001-10 27/02/2019 14:21:37:720
R$ 24.990,0000 15.664.759/0001-46 27/02/2019 14:21:44:003
R$ 24.000,0000 32.121.724/0001-80 27/02/2019 14:21:48:370
R$ 16.000,0000 11.510.840/0001-10 27/02/2019 14:22:06:110
R$ 18.900,0000 32.121.724/0001-80 27/02/2019 14:22:15:707
R$ 19.750,0000 07.807.253/0001-10 27/02/2019 14:22:22:020
R$ 24.000,0000 03.341.581/0001-13 27/02/2019 14:22:23:307
R$ 20.000,0000 15.664.759/0001-46 27/02/2019 14:22:31:380
R$ 15.400,0000 11.510.840/0001-10 27/02/2019 14:22:33:117
R$ 38.000,0000 73.254.070/0001-40 27/02/2019 14:22:33:190
R$ 15.000,0000 32.121.724/0001-80 27/02/2019 14:22:37:117
R$ 45.000,0000 11.599.054/0001-31 27/02/2019 14:22:40:857
R$ 14.000,0000 11.510.840/0001-10 27/02/2019 14:23:01:353



27/02/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 7/11

R$ 14.800,0000 32.121.724/0001-80 27/02/2019 14:23:08:390
R$ 13.000,0000 11.510.840/0001-10 27/02/2019 14:23:25:427
R$ 13.999,0000 32.121.724/0001-80 27/02/2019 14:23:32:910
R$ 19.650,0000 15.664.759/0001-46 27/02/2019 14:23:58:607
R$ 12.000,0000 11.510.840/0001-10 27/02/2019 14:24:01:710
R$ 12.900,0000 32.121.724/0001-80 27/02/2019 14:24:02:020
R$ 11.000,0000 11.510.840/0001-10 27/02/2019 14:24:22:303
R$ 80.000,0000 23.642.066/0001-80 27/02/2019 14:24:26:817
R$ 10.900,0000 32.121.724/0001-80 27/02/2019 14:24:41:983
R$ 10.000,0000 11.510.840/0001-10 27/02/2019 14:25:16:193
R$ 9.999,0000 32.121.724/0001-80 27/02/2019 14:25:26:980
R$ 9.900,0000 11.510.840/0001-10 27/02/2019 14:25:38:993
R$ 9.899,0000 32.121.724/0001-80 27/02/2019 14:25:56:837
R$ 36.000,0000 73.254.070/0001-40 27/02/2019 14:26:01:407
R$ 9.000,0000 11.510.840/0001-10 27/02/2019 14:26:02:563
R$ 8.900,0000 32.121.724/0001-80 27/02/2019 14:26:18:667
R$ 8.500,0000 11.510.840/0001-10 27/02/2019 14:27:02:537
R$ 8.000,0000 11.510.840/0001-10 27/02/2019 14:27:49:533
R$ 19.400,0000 26.755.386/0001-35 27/02/2019 14:27:50:487
R$ 41.000,0000 09.474.688/0001-16 27/02/2019 14:27:50:810
R$ 41.050,0000 08.225.576/0001-69 27/02/2019 14:28:04:773
R$ 7.800,0000 11.510.840/0001-10 27/02/2019 14:28:19:770
R$ 7.500,0000 11.510.840/0001-10 27/02/2019 14:28:43:333
R$ 50.000,0000 32.549.992/0001-05 27/02/2019 14:28:43:743
R$ 41.000,0000 08.225.576/0001-69 27/02/2019 14:29:00:553
R$ 7.300,0000 11.510.840/0001-10 27/02/2019 14:29:33:550
R$ 19.000,0000 30.108.283/0001-50 27/02/2019 14:29:50:937
R$ 7.200,0000 11.510.840/0001-10 27/02/2019 14:29:59:027
R$ 7.100,0000 11.510.840/0001-10 27/02/2019 14:30:21:327
R$ 19.000,0000 26.755.386/0001-35 27/02/2019 14:31:27:210
R$ 18.899,0000 07.807.253/0001-10 27/02/2019 14:32:45:090
R$ 18.888,0000 30.108.283/0001-50 27/02/2019 14:33:59:890
R$ 7.050,0000 11.510.840/0001-10 27/02/2019 14:34:59:017
R$ 18.890,0000 15.664.759/0001-46 27/02/2019 14:35:41:357
R$ 18.800,0000 26.755.386/0001-35 27/02/2019 14:37:14:860
R$ 18.850,0000 15.664.759/0001-46 27/02/2019 14:37:15:953
R$ 18.799,0000 30.108.283/0001-50 27/02/2019 14:37:46:827
R$ 17.798,0000 15.664.759/0001-46 27/02/2019 14:37:49:873
R$ 17.700,0000 26.755.386/0001-35 27/02/2019 14:38:20:047
R$ 17.797,0000 30.108.283/0001-50 27/02/2019 14:39:13:710
R$ 17.690,0000 15.664.759/0001-46 27/02/2019 14:39:43:553

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 27/02/2019
14:04:31 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

27/02/2019
14:17:39 Batida iminente. Data/hora iminência: 27/02/2019 14:22:39.

Encerrado 27/02/2019
14:40:16 Item encerrado

Recusa 27/02/2019
14:55:22

Recusa da proposta. Fornecedor: M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI, CNPJ/CPF:
14.728.004/0001-03, pelo melhor lance de R$ 41,1000. Motivo: A proposta apresentada pela empresa M. P.
DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI, CNPJ 14.728.004/0001-03, se desclassificada pregoeiro em
função de se mostrar inexequível. O representante foi consultado e informou erro de digitação e concordou
com sua desclassificação.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

27/02/2019
15:01:33 Convocado para envio de anexo o fornecedor ARCO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.510.840/0001-10.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

27/02/2019
15:09:13

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARCO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
11.510.840/0001-10.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

27/02/2019
15:15:50 Convocado para envio de anexo o fornecedor ARCO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.510.840/0001-10.

Encerramento
do prazo de

27/02/2019
15:25:05

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARCO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
11.510.840/0001-10.
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Convocação -
Anexo

Aceite 27/02/2019
15:32:03

Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARCO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.510.840/0001-10, pelo
melhor lance de R$ 7.050,0000.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

27/02/2019
15:34:46 Convocado para envio de anexo o fornecedor ARCO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.510.840/0001-10.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

27/02/2019
15:47:06

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARCO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
11.510.840/0001-10.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

27/02/2019
15:49:27 Convocado para envio de anexo o fornecedor ARCO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.510.840/0001-10.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

27/02/2019
15:54:43

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARCO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
11.510.840/0001-10.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

27/02/2019
16:26:42 Convocado para envio de anexo o fornecedor ARCO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.510.840/0001-10.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

27/02/2019
16:30:28

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARCO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
11.510.840/0001-10.

Habilitado 27/02/2019
16:34:09

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ARCO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.510.840/0001-10,
pelo melhor lance de R$ 7.050,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 27/02/2019
14:01:21

Senhores Licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 27/02/2019
14:01:34

Em nome da Presidente do Conselho Federal de Serviço Social/CFESS, declaro aberta a sessão
pública referente ao certame licitatório – Pregão Eletrônico nº 02/2019, e desde já agradeço a

todos pela participação.
Pregoeiro 27/02/2019

14:01:51
Dentro de instantes, o sistema estará aberto para lances.

Pregoeiro 27/02/2019
14:02:04

Favor verificar suas propostas iniciais, pois após a abertura da etapa de lances não haverá
possibilidade de cancelar a proposta no sistema, e a recusa do licitante em entregar o objeto

que foi ofertado será objeto de punição nos termos da lei.
Pregoeiro 27/02/2019

14:02:24
Gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, pois terão de

honrar seus compromissos durante a futura execução. Então, apresentem suas ofertas de
acordo com sua capacidade operacional para a execução do objeto, independentemente do

valor dos lances que serão apresentados, evitando, com isso, sanções previstas no instrumento
convocatório.

Pregoeiro 27/02/2019
14:02:36

Informo-vos que cada licitante pode melhorar sua própria oferta de preço sem necessariamente
ser menor que a melhor oferta registrada para o item. Ou seja, o licitante que estiver

classificado em 3º lugar pode melhorar sua proposta atual, ainda que este lance não seja
suficiente para assumir a 1ª posição do pregão. Se o 1º colocado for desclassificado, será

chamado o seguinte na ordem final de classificação.
Pregoeiro 27/02/2019

14:02:52
Lembro a todos que o critério de julgamento das propostas será o “menor preço”.

Pregoeiro 27/02/2019
14:03:08

Ressaltamos que é de responsabilidade dos licitantes acompanhar as operações no sistema
durante toda a licitação, especialmente no que se refere à obrigatoriedade de resposta às

mensagens enviadas pelo Pregoeiro no chat e o atendimento ao prazo de envio de
documentação, sob pena de desclassificação e aplicação das sanções administrativas.

Pregoeiro 27/02/2019
14:03:29

Neste momento, farei a análise quanto à “aceitabilidade preliminar” das propostas cadastradas
para fins de classificação à fase de lances.

Pregoeiro 27/02/2019
14:03:39

Considerando o disposto em Acórdãos do TCU, na fase de “aceitação preliminar” das propostas,
abster-me-ei de, exceto nas hipóteses de flagrante e manifesta inexequibilidade, averiguar a
aceitabilidade no tocante ao preço, porquanto ele está sujeito a alterações na fase de lances.

Pregoeiro 27/02/2019
14:04:02

Conforme item 7.2.1. do edital, o valor máximo pretendido para esta licitação é de R$
92.925,00 (noventa e dois mil e novecentos e vinte e cinco reais) e o valor estimado é de valor

estimado para esta licitação é de R$ 41.250,000 (quarenta e um mil e duzentos e cinquenta
reais).

Pregoeiro 27/02/2019
14:04:40

O item já está aberto para o recebimento de lances. Boa sorte a todos!

Pregoeiro 27/02/2019
14:06:03

Estamos aguardando melhores propostas. Não deixem para apresentar seus melhores lances
no último instante.

Pregoeiro 27/02/2019
14:11:13

Informo-vos que cada licitante pode melhorar sua própria oferta de preço sem necessariamente
ser menor que a melhor oferta registrada para o item. Ou seja, o licitante que estiver

classificado em 3º lugar pode melhorar sua proposta atual, ainda que este lance não seja
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suficiente para assumir a 1ª posição do pregão. Se o 1º colocado for desclassificado, será
chamado o seguinte na ordem final de classificação.

Pregoeiro 27/02/2019
14:12:46

Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.

Pregoeiro 27/02/2019
14:15:48

Vamos encerrar o item para lances, em breve entrará na etapa de encerramento aleatório.
Ofertem seus lances!

Pregoeiro 27/02/2019
14:16:23

Informo-vos que dentro de 5 (cinco) minutos será iniciado o “encerramento aleatório” para o
item cotado, ou seja, decorridos esses 5 (cinco) minutos, o sistema poderá, aleatoriamente,

encerrar a possibilidade de ofertar lances.
Sistema 27/02/2019

14:17:39
O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 14:22 de 27/02/2019, após isso entrará(ão) no

encerramento aleatório.
Pregoeiro 27/02/2019

14:18:09
INFORMO QUE ESTÁ PRESTES A ENTRAR NO PRAZO DO ENCERRAMENTO “ALEATÓRIO”, OU

SEJA, O FECHAMENTO DO PREGÃO OCORRERÁ PELO SISTEMA. POR ESSE MOTIVO NÃO DEIXE
DE APRESENTAR SEU MELHOR PREÇO.

Pregoeiro 27/02/2019
14:19:10

Reiteramos que cada licitante pode melhorar sua própria oferta de preço sem necessariamente
ser menor que a melhor oferta registrada para o item. Ou seja, o licitante que estiver

classificado em 3º lugar pode melhorar sua proposta atual, ainda que este lance não seja
suficiente para assumir a 1ª posição do pregão. Se o 1º colocado for desclassificado, será

chamado o seguinte na ordem final de classificação.
Pregoeiro 27/02/2019

14:23:29
Srs. licitantes, continuem ofertando seus melhores lances. Volto a alertar que o pregão

eletrônico pode ser encerrado a qualquer momento, dentro do período de 1 segundo a 30
minutos, não havendo prorrogação, independentemente do envio de lances.

Sistema 27/02/2019
14:40:20

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das
propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha

aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro 27/02/2019

14:43:19
A fase de lances foi encerrada. Agradecemos a participação de todos.

Pregoeiro 27/02/2019
14:44:26

O sistema registrou a empresa M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI, CNPJ
14.728.004/0001-03, como a que apresentou o menor preço para o Grupo 1, no valor de R$ R$

41,10 (quarenta e um reais e dez centavos).
Pregoeiro 27/02/2019

14:45:48
Para M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI - Boa tarde Sr. Licitante. A proposta
apresentada por sua empresa de R$ 41,10 (quarenta e um reais e dez centavos) se mostra

totalmente inexequível.
Pregoeiro 27/02/2019

14:46:32
Para M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI - O Sr. tem o interesse de apresentar

planilha de formação de preços ou deseja desistir da proposta?
14.728.004/0001-

03
27/02/2019
14:46:41

ola, houve um erro o valor seria R$ 41.100,00

14.728.004/0001-
03

27/02/2019
14:47:48

Posso retificar?

14.728.004/0001-
03

27/02/2019
14:48:40

houve erro de digitação

Pregoeiro 27/02/2019
14:51:11

Para M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI - Infelizmente não tem como retificar.
Podemos desclassificar sua proposta sem ensejar em futuras punições, pois o erro cometido foi

apenas de digitação.
Pregoeiro 27/02/2019

14:51:36
Para M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI - O Sr. concorda com a desclassificação

de sua proposta?
14.728.004/0001-

03
27/02/2019
14:52:03

concordo

Pregoeiro 27/02/2019
14:57:34

Dando continuidade, o sistema registrou a empresa ARCO INFORMATICA LTDA, CNPJ
11.510.840/0001-10, como a que apresentou o menor preço para o Grupo 1, no valor de R$ R$

7.050,00 (sete mil e cinquenta reais).
Pregoeiro 27/02/2019

14:58:09
Para ARCO INFORMATICA LTDA - Boa tarde Sr. Licitante.

Pregoeiro 27/02/2019
14:58:51

Para ARCO INFORMATICA LTDA - Em busca da proposta mais vantajosa para a Administração
Pública, solicito verificar a possibilidade de redução do valor ofertado.

11.510.840/0001-
10

27/02/2019
14:59:33

Boa tarde!

11.510.840/0001-
10

27/02/2019
15:00:20

A princípio é o melhor valor que posso chegar!

Pregoeiro 27/02/2019
15:01:21

Para ARCO INFORMATICA LTDA - Compreendo.

11.510.840/0001-
10

27/02/2019
15:01:27

Mas garanto um serviço de qualidade, pois somos umas das poucas empresas do Brasil
especializadas em Websites que tem a certificação ISO 29110 de engenharia de software!

Garanto que terão um serviço de alto nível e excelência!
Pregoeiro 27/02/2019

15:01:31
Para ARCO INFORMATICA LTDA - Para fins de aceitação da proposta, solicito que envie a
PROPOSTA COMERCIAL no prazo de 2 (duas) horas, por meio da opção “Enviar Anexo” do

sistema Comprasnet. Os demais documentos serão solicitados APÓS a aceitação da proposta.
Sistema 27/02/2019

15:01:33
Senhor fornecedor ARCO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.510.840/0001-10, solicito o envio

do anexo referente ao ítem 1.
11.510.840/0001-

10
27/02/2019
15:02:21

Segue link com nossa certificação conforme informado aos senhores:
http://www.arcoinformatica.com.br/empresa/certificacoes/

Pregoeiro 27/02/2019
15:03:13

Para ARCO INFORMATICA LTDA - Informarmos que tem até às 17h02min para envio de sua
proposta de preços.

11.510.840/0001-
10

27/02/2019
15:03:25

OK! Informo que já estou providenciando a proposta conforme solicitado!

Pregoeiro 27/02/2019
15:05:27

Para ARCO INFORMATICA LTDA - Ok. estamos no aguardo.
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Sistema 27/02/2019
15:09:13

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARCO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.510.840/0001-10,
enviou o anexo para o ítem 1.

11.510.840/0001-
10

27/02/2019
15:10:22

Boa tarde! Informo que nesse exato momento, acabo de enviar a proposta conforme
solicitação! Solicito conferência por gentileza!

Pregoeiro 27/02/2019
15:14:04

Para ARCO INFORMATICA LTDA - Acusamos o recebimento dos arquivos anexados pela
empresa ARCO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.510.840/0001-10.

Pregoeiro 27/02/2019
15:15:29

Para ARCO INFORMATICA LTDA - Sr. licitante, iremos convocar o anexo novamente para que
envie sua proposta conforme ditames expostos no edital, ou seja, informando o valor unitário e

total para cada item.
Sistema 27/02/2019

15:15:50
Senhor fornecedor ARCO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.510.840/0001-10, solicito o envio

do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 27/02/2019

15:16:39
Para ARCO INFORMATICA LTDA - O prazo para envio de sua proposta de preços permanece o

mesmo: 16h41min .
Pregoeiro 27/02/2019

15:17:52
Informamos que esta decisão foi tomada por se tratar de um erro sanável.

Pregoeiro 27/02/2019
15:18:51

Para ARCO INFORMATICA LTDA - Estamos no aguardo das devidas correções.

Sistema 27/02/2019
15:25:05

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARCO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.510.840/0001-10,
enviou o anexo para o ítem 1.

11.510.840/0001-
10

27/02/2019
15:25:59

Boa tarde Sr. Pregoeiro! Informo que enviei o documento novamente com correções de acordo
com o formato exigido pelo edital. Solicito gentileza a conferência e feedback!

11.510.840/0001-
10

27/02/2019
15:26:18

Obrigado pela paciência e gentileza no atendimento!

Pregoeiro 27/02/2019
15:28:11

Para ARCO INFORMATICA LTDA - Acusamos o recebimento dos arquivos anexados pela
empresa ARCO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.510.840/0001-10.

Pregoeiro 27/02/2019
15:31:43

DECLARAMOS ACEITA a proposta apresentada pela empresa ARCO INFORMATICA LTDA,
CNPJ/CPF: 11.510.840/0001-10.

Pregoeiro 27/02/2019
15:33:30

Informamos aos licitantes que passaremos à fase de HABILITAÇÃO para verificação da validade
dos documentos que será apresentado pela empresa ARCO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:

11.510.840/0001-10, conforme disposto no edital do Pregão Eletrônico nº 02/2019.
Pregoeiro 27/02/2019

15:34:18
Informamos que se procederá consulta ao SICAF para verificar a situação de habilitação da

empresa.
Pregoeiro 27/02/2019

15:34:34
Para ARCO INFORMATICA LTDA - Solicitamos o envio dos documentos de habilitação constantes

no Edital, no prazo máximo de 2 (duas) horas, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema
Comprasnet.

Sistema 27/02/2019
15:34:46

Senhor fornecedor ARCO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.510.840/0001-10, solicito o envio
do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 27/02/2019
15:35:47

Para ARCO INFORMATICA LTDA - Informarmos que tem até às 17h35min para envio de sua
documentação.

Pregoeiro 27/02/2019
15:38:19

Informamos que, após consulta ao SICAF para verificar a situação de habilitação da empresa,
esta se encontra regular e com toda documentação em dia.

Pregoeiro 27/02/2019
15:38:41

Para ARCO INFORMATICA LTDA - Estamos no aguardo do envio da documentação pelo sistema.

Sistema 27/02/2019
15:47:06

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARCO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.510.840/0001-10,
enviou o anexo para o ítem 1.

11.510.840/0001-
10

27/02/2019
15:48:20

Por gentileza, consegui enviar apenas um anexo! mas tenho vários! Como devo proceder? Crio
um arquivo zipado com todos e envio tudo? Como enviei apenas uma certidão agora, não

aparece mais para enviar demais documentos!
Pregoeiro 27/02/2019

15:49:08
Para ARCO INFORMATICA LTDA - tem que ser arquivo zipado

Pregoeiro 27/02/2019
15:49:18

Para ARCO INFORMATICA LTDA - vou abrir novamente

Sistema 27/02/2019
15:49:27

Senhor fornecedor ARCO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.510.840/0001-10, solicito o envio
do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 27/02/2019
15:50:07

Para ARCO INFORMATICA LTDA - Reiteramos que tem até às 17h35min para envio de sua
documentação completa.

Sistema 27/02/2019
15:54:43

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARCO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.510.840/0001-10,
enviou o anexo para o ítem 1.

11.510.840/0001-
10

27/02/2019
15:55:50

O item 8.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis), quando acesso na

internet, aparece como página inexistente! Tem algum outro link para geração do respectivo
documento ou ele já está entre os que já enviei em anexo?

Pregoeiro 27/02/2019
15:57:56

Para ARCO INFORMATICA LTDA - Essa parte fica a cargo do pregoeiro consultar.

Pregoeiro 27/02/2019
15:58:27

Para ARCO INFORMATICA LTDA - O Sr. teria que enviar a partir do item 8.2.

Pregoeiro 27/02/2019
15:58:43

Para ARCO INFORMATICA LTDA - Iniciaremos a avaliação da documentação.

Pregoeiro 27/02/2019
15:59:00

Acusamos o recebimento dos arquivos anexados pela empresa ARCO INFORMATICA LTDA,
CNPJ/CPF: 11.510.840/0001-10. Iniciaremos a avaliação da documentação.

Pregoeiro 27/02/2019
15:59:10

Esta sessão não será encerrada até a análise da documentação da empresa vencedora. Caso
esta não esteja habilitada, será convocado o próximo classificado registrado no sistema. Não se

desconectem e façam o acompanhamento das mensagens no “Chat”.
Pregoeiro 27/02/2019

16:22:54
Para ARCO INFORMATICA LTDA - Sr. licitante, estamos finalizando a avaliação da

documentação.
11.510.840/0001- 27/02/2019 OK! Ficarei aqui aguardando! Obrigado pelo feedback!
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10 16:24:20
Pregoeiro 27/02/2019

16:24:56
Para ARCO INFORMATICA LTDA - Conforme já exposto nesse site, em cumprimento do item

8.1.1., já verificamos sua situação perante o SICAF. Após consulta ao SICAF verificamos que se
encontra regular e com toda documentação em dia.

Pregoeiro 27/02/2019
16:26:12

Para ARCO INFORMATICA LTDA - Porém, para formalização do processo, solicito a gentileza
que nos envie a 8.4.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do

Trabalho, item 8.4.4. O prazo para envio segue inalterado, ou seja, até 17h35min.
Sistema 27/02/2019

16:26:42
Senhor fornecedor ARCO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.510.840/0001-10, solicito o envio

do anexo referente ao ítem 1.
11.510.840/0001-

10
27/02/2019
16:29:54

OK! Vou enviar agora!

Sistema 27/02/2019
16:30:28

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARCO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.510.840/0001-10,
enviou o anexo para o ítem 1.

11.510.840/0001-
10

27/02/2019
16:30:53

Certidão enviada conforme solicitado!

Pregoeiro 27/02/2019
16:33:29

A análise da documentação foi concluída e a empresa ARCO INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
11.510.840/0001-10 comprovou que atende aos requisitos fixados no Edital, razão pela qual

promoveremos, neste momento, a aceitação/habilitação no sistema.
Sistema 27/02/2019

16:34:09
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.
Pregoeiro 27/02/2019

16:34:49
Srs. Licitantes, neste momento, realizarei a habilitação do licitante vencedor. Solicito que

permaneçam conectados até o encerramento da sessão, uma vez que poderei retomar o chat
quando da apreciação do juízo de admissibilidade em eventual intenção de recurso.

Pregoeiro 27/02/2019
16:35:02

A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer,
importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao
licitante declarado vencedor. Fonte: Decreto n.º 5.450, de 31de maio de 2005, art. 26, § 1º.

Pregoeiro 27/02/2019
16:39:16

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 27/02/2019 às 17:09:00.

Pregoeiro 27/02/2019
16:41:09

Reitero que a falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o

objeto ao licitante declarado vencedor.
Pregoeiro 27/02/2019

17:11:18
Encerrado prazo para a manifestação de interposição de recurso. Por oportuno, lembro que o

processo administrativo referente a esse certame licitatório está a disposição de todos na sede
do CFESS.

Pregoeiro 27/02/2019
17:11:34

Agradeço, em nome do CFESS, a participação de todos no presente certame, bem como pelo
elevado nível de profissionalismo de todos na condução e desenvolvimento deste Pregão.

Pregoeiro 27/02/2019
17:12:26

Espero encontrá-los em certames futuros. Grato. GLEYTON CARVALHO AMACENA – Pregoeiro

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 27/02/2019 16:34:09 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado

Fechamento de
Prazo

27/02/2019 16:39:16 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 27/02/2019 às 17:09:00.

 
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 26, do Decreto 5450/2005. Nada
mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:13 horas do dia 27 de fevereiro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo
Pregoeiro e Equipe de Apoio.

  

 
GLEYTON CARVALHO AMACENA 

 Pregoeiro Oficial

 
LUCAS MACHADO DE FIGUEIREDO

 Equipe de Apoio

 
ESTER BARBOSA DE ARAUJO GOMES

 Equipe de Apoio
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