19/12/2018

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

Pregão Eletrônico
926208.202018 .6865 .4708 .366064926

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00020/2018
Às 09:00 horas do dia 19 de dezembro de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 010/2018 de 30/01/2018, 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
025.926208/2018, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00020/2018. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso de Sistema ou Módulo de Gestão de Ponto
Eletrônico e Sistema ou Módulo e-Social. Deverá ser enviado para o e-Social, através da mensageira, os layouts exigidos. É
de extrema importância que as informações referentes ao cadastro de colaboradores e seus históricos que estão
atualmente nas tabelas do sistema de Folha de Pagamento em uso pelo Conselho Regional de Enfermagem de Santa
Catarina, não sejam duplicados para as soluções propostas. Todas as informações da Folha de Pagamento que a área de
SST (Saúde e Segurança do Trabalho) necessitar, deverá buscar, sem que sejam realizadas duplicação de registros. Deverá
ser responsabilidade da empresa especializada para fornecimento da solução, a prestação de serviços de instalação,
migração de dados, integração com outros Sistemas ou Módulos da Contratante, treinamento , acompanhamento após
implantação, suporte técnico e manutenção além de manutenção evolutiva, aderentes à gestão pública.. 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: Treinamento Informática - Sistema / Software
Descrição Complementar: Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso de Sistema ou
Módulo de Gestão de Ponto Eletrônico e Sistema ou Módulo e-Social. Deverá ser enviado para o e-Social, através da
mensageira, os layouts exigidos. É de extrema importância que as informações referentes ao cadastro de colaboradores e
seus históricos que estão atualmente nas tabelas do sistema de Folha de Pagamento em uso pelo Conselho Regional de
Enfermagem de Santa Catarina, não sejam duplicados para as soluções propostas. Todas as informações da Folha de
Pagamento que a área de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) necessitar, deverá buscar, sem que sejam realizadas
duplicação de registros. Deverá ser responsabilidade da empresa especializada para fornecimento da solução, a prestação
de serviços de instalação, migração de dados, integração com outros Sistemas ou Módulos da Contratante, treinamento ,
acompanhamento após implantação, suporte técnico e manutenção além de manutenção evolutiva, aderentes à gestão
pública.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: serviço
Valor estimado: R$ 114.713,4100
Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: SENIOR SISTEMAS S/A, pelo melhor lance de R$ 114.500,0000 e com valor negociado a R$
112.210,0000 .
Histórico
Item: 1 - Treinamento Informática - Sistema / Software
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
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP

80.680.093/0001-81 SENIOR
SISTEMAS S/A

Não

Não

1

Valor Unit.

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 114.713,0000 R$ 114.713,0000 11/12/2018
16:32:29

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de licença de uso de Sistema ou Módulo de Gestão de
Ponto Eletrônico e Sistema ou Módulo e-Social. Deverá ser enviado para o e-Social, através da mensageira, os
layouts exigidos. É de extrema importância que as informações referentes ao cadastro de colaboradores e seus
históricos que estão atualmente nas tabelas do sistema de Folha de Pagamento em uso pelo Conselho Regional de
Enfermagem de Santa Catarina, não sejam duplicados para as soluções propostas. Todas as informações da Folha de
Pagamento que a área de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) necessitar, deverá buscar, sem que sejam realizadas
duplicação de registros. Deverá ser responsabilidade da empresa especializada para fornecimento da solução, a
prestação de serviços de instalação, migração de dados, integração com outros Sistemas ou Módulos da Contratante,
treinamento , acompanhamento após implantação, suporte técnico e manutenção para 12 meses, além de
manutenção evolutiva, aderentes à gestão pública.

05.734.665/0001-42 VELTI
TECNOLOGIA
EM SISTEMAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

Sim

Sim

1

R$ 500.000,0000 R$ 500.000,0000 19/12/2018
08:30:15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de
uso de Sistema ou Módulo de Gestão de Ponto Eletrônico e Sistema ou Módulo e-Social. Deverá ser enviado para o eSocial, através da mensageira, os layouts exigidos. É de extrema importância que as informações referentes ao
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cadastro de colaboradores e seus históricos que estão atualmente nas tabelas do sistema de Folha de Pagamento em
uso pelo Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, não sejam duplicados para as soluções propostas.
Todas as informações da Folha de Pagamento que a área de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) necessitar, deverá
buscar, sem que sejam realizadas duplicação de registros. Deverá ser responsabilidade da empresa especializada
para fornecimento da solução, a prestação de serviços de instalação, migração de dados, integração com outros
Sistemas ou Módulos da Contratante, treinamento , acompanhamento após implantação, suporte técnico e
manutenção além de manutenção evolutiva, aderentes à gestão pública.

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 500.000,0000

05.734.665/0001-42

19/12/2018 09:00:06:587

R$ 114.713,0000

80.680.093/0001-81

19/12/2018 09:00:06:587

R$ 114.500,0000

80.680.093/0001-81

19/12/2018 09:08:55:573

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

Data

Observações

19/12/2018
Item aberto.
09:03:20

Iminência de 19/12/2018
Batida iminente. Data/hora iminência: 19/12/2018 09:08:49.
Encerramento 09:05:49
Encerrado

19/12/2018
Item encerrado
09:27:56

Abertura do
prazo de
19/12/2018 Convocado para envio de anexo o fornecedor SENIOR SISTEMAS S/A, CNPJ/CPF: 80.680.093/0001Convocação - 09:35:36 81.
Anexo
Encerramento
do prazo de
19/12/2018 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SENIOR SISTEMAS S/A, CNPJ/CPF:
Convocação - 10:09:52 80.680.093/0001-81.
Anexo
Abertura do
prazo de
19/12/2018 Convocado para envio de anexo o fornecedor SENIOR SISTEMAS S/A, CNPJ/CPF: 80.680.093/0001Convocação - 10:21:36 81.
Anexo
Aceite

19/12/2018 Aceite individual da proposta. Fornecedor: SENIOR SISTEMAS S/A, CNPJ/CPF: 80.680.093/0001-81,
10:21:55 pelo melhor lance de R$ 114.500,0000.

Negociação
de valor

Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: SENIOR SISTEMAS S/A, CNPJ/CPF:
19/12/2018 80.680.093/0001-81, pelo melhor lance de R$ 114.500,0000 e com valor negociado a R$
10:22:59 112.210,0000. Motivo: Valor negociando pelo Sistema Eletrônico via chat, com a Licitante classificada
em primeiro lugar para o lote/grupo licitado, nos termos dos itens 9.1 do Edital.

Encerramento
do prazo de
19/12/2018 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SENIOR SISTEMAS S/A, CNPJ/CPF:
Convocação - 10:47:39 80.680.093/0001-81.
Anexo
Habilitado

19/12/2018 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SENIOR SISTEMAS S/A - CNPJ/CPF:
11:38:59 80.680.093/0001-81
Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens
Data

Mensagem

Pregoeiro

19/12/2018
09:00:17

Bom dia, Senhores Licitantes!

Pregoeiro

19/12/2018
09:00:29

Estamos iniciando os trabalhos do Pregão Eletrônico n.º 020/2018 do Conselho Regional
de Enfermagem de Santa Catarina.

Pregoeiro

19/12/2018
09:00:44

Inicialmente, realizaremos a análise preliminar das propostas apresentadas e, em
seguida, abriremos a etapa competitiva.

Pregoeiro

19/12/2018
09:02:50

Senhores Licitantes, é importante lembramos a todos os participantes que, conforme
estabelece o item 11.1.1 do instrumento convocatório, os preços ofertados deverão
respeitar os preços unitário máximo admitido para cada item que compõe o objeto licitado
definida no termo de referência (Anexo I do Edital). Por favor, permaneçam conectados.

Pregoeiro

19/12/2018
09:03:09

Passaremos à etapa competitiva.

Pregoeiro

19/12/2018
09:03:26

O item está aberto para lances.

Sistema

19/12/2018
09:05:49

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 09:08 de 19/12/2018, após isso entrará(ão)
no encerramento aleatório.

Pregoeiro

19/12/2018
09:09:01

O item esta em encerramento aleatório. Fiquem atentos e façam suas melhores ofertas!

Sistema

19/12/2018

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das
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09:28:00

propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha
aceitação/habilitação/admissibilidade"

Pregoeiro

19/12/2018
09:28:52

Senhores licitantes, passaremos à fase de negociação, conformidade e aceitabilidade de
propostas, nos termos do item 9 do Edital. Por favor, permaneçam conectados.

Pregoeiro

19/12/2018
09:29:40

Para SENIOR SISTEMAS S/A - Senhor licitante. Bom dia. Questionamos: há possibilidade
de redução do valor da proposta para do item licitado?

80.680.093/000181

19/12/2018
09:31:46

Sr. Pregoeiro, podemos reduzir o valor para R$112.210,00.

Pregoeiro

19/12/2018
09:33:31

Para SENIOR SISTEMAS S/A - Ok, senhor licitante, obrigado pela resposta. Estaremos
ajustando o valor negociado.

Pregoeiro

19/12/2018
09:34:53

Para SENIOR SISTEMAS S/A - Para SENIOR SISTEMAS S/A: Senhor licitante, será
convocado anexo para o encaminhamento da proposta atualizada (Anexo III do edital)
relativamente ao último lance ofertado/negociado, nos termos do item 11.1.5 do
instrumento convocatório.

Pregoeiro

19/12/2018
09:35:01

Para SENIOR SISTEMAS S/A - Informamos ao licitante que a proposta atualizada deverá
conter todos as informações exigidas no modela da proposta comercial Anexo III, sob
pena de desclassificação.

Pregoeiro

19/12/2018
09:35:11

Para SENIOR SISTEMAS S/A - Sugerimos que utilize o modelo que se encontra no site do
Coren/SC em formato word.

Pregoeiro

19/12/2018
09:35:24

Para SENIOR SISTEMAS S/A - O prazo para enviar a proposta atualizada será de 02
(duas) horas, contados da convocação do Pregoeiro, com base no item 11.1.7 do Edital.

Pregoeiro

19/12/2018
09:35:29

Para SENIOR SISTEMAS S/A - Procedermos à convocação.

Sistema

19/12/2018
09:35:36

Senhor fornecedor SENIOR SISTEMAS S/A, CNPJ/CPF: 80.680.093/0001-81, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema

19/12/2018
10:09:52

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SENIOR SISTEMAS S/A, CNPJ/CPF: 80.680.093/0001-81,
enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro

19/12/2018
10:12:53

Acusamos o recebimento do seguinte documento da Licitante SENIOR SISTEMAS S/A:
PROPOSTA COMERCIAL - SENIOR SISTEMAS.pdf.

Pregoeiro

19/12/2018
10:19:32

Prezados Licitantes, ao analisarmos a proposta de preços da empresa SENIOR SISTEMAS
S/A, constatamos que a licitante atendeu as exigências estabelecidas no Edital.

Pregoeiro

19/12/2018
10:19:42

Desta forma, a proposta de preços ofertada pela empresa SENIOR SISTEMAS S/A para o
objeto licitado é aceitável, bem como o objeto proposto atende às especificações do
instrumento convocatório.

Pregoeiro

19/12/2018
10:19:50

Passaremos a próxima fase do certame, a fase de habilitação. Por favor, permaneçam
conectados.

Pregoeiro

19/12/2018
10:21:12

Para SENIOR SISTEMAS S/A - Senhor Licitante, será convocado anexo para o
encaminhamento dos documentos de habilitação. Os documentos exigidos no Edital, e
que deverão ser enviados são os seguintes: item 12.3 subitens “b.1.1”, “b.1.2”, “b.2.1”,
“b.2.1.3”, “b.2.1.4”, ”b.2.1.5”, “b.3.1”, “b.3.1.1” do Edital.

Pregoeiro

19/12/2018
10:21:19

Para SENIOR SISTEMAS S/A - Para tanto, será concedido prazo de 2 (duas) horas, nos
termos do item 12.3.2 do Edital, para o envio da documentação solicitada, devendo se dar
através do Sistema Eletrônico Comprasnet (convocação de anexo/enviar anexo), contados
da convocação do Pregoeiro.

Pregoeiro

19/12/2018
10:21:26

Para SENIOR SISTEMAS S/A - Procederemos à convocação.

Sistema

19/12/2018
10:21:36

Senhor fornecedor SENIOR SISTEMAS S/A, CNPJ/CPF: 80.680.093/0001-81, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 1.

80.680.093/000181

19/12/2018
10:22:42

OK, vamos providenciar o envio.

Sistema

19/12/2018
10:47:39

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SENIOR SISTEMAS S/A, CNPJ/CPF: 80.680.093/0001-81,
enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro

19/12/2018
10:49:00

Acusamos o recebimento dos seguintes documentos da Licitante SENIOR SISTEMAS S/A:
Habilitação.zip.

Pregoeiro

19/12/2018
11:21:11

Senhores Licitantes, permanecemos na análise dos documentos encaminhados. Por favor,
permaneçam conectados.

Pregoeiro

19/12/2018
11:38:07

Prezados Licitantes, considerando que realizamos todas as consultas estabelecidas nos
itens 12.2 e 12.3, subitens “a” e “b” do Edital (SICAF, CNJ, Portal da Transparência e
TCU), bem como analise de todos os documentos enviados

Pregoeiro

19/12/2018
11:38:23

Considerando que foram verificadas todas as declarações firmadas perante o Comprasnet,
inclusive com a verificação da sua autenticidade nos respectivos sites.

Pregoeiro

19/12/2018
11:38:32

Considerando que a Licitante SENIOR SISTEMAS S/A cumpriu com todas as exigências
constantes do item 12.2 (SICAF) e 12.3 – “a” e “b” (verificação declaração e sites), e
todos os seus subitens.

Pregoeiro

19/12/2018
11:38:43

Com fundamento no item 12.18 do Edital, a Licitante SENIOR SISTEMAS S/A é declarada
habilitada e vencedora do presente certame

Pregoeiro

19/12/2018
11:38:48

Agradecemos a participação de todos!

Sistema

19/12/2018
11:38:59

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

19/12/2018
11:39:12

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 19/12/2018 às
12:00:00.
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Eventos do Pregão
Evento

Data/Hora

Observações

Abertura de Prazo 19/12/2018 11:38:59 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado
Fechamento de
Prazo

19/12/2018 11:39:12 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 19/12/2018 às 12:00:00.

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 12:00 horas do dia 19 de dezembro de 2018, cuja ata foi lavrada e
assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

RONALDO PIERRI
Pregoeiro Oficial
GABRIELA STRECK DA SILVA
Equipe de Apoio
MICHEL ROCHELES KANNENBERG
Equipe de Apoio

Voltar
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