
    Confederação Brasileira de Vela 

Ata de Pregão Eletrônico 
 
Ata da sessão de licitação pública, na modalidade de pregão eletrônico, a que se refere o edital nº 
00006/2018 - 3 RP do(a) Confederação Brasileira de Vela, CNPJ 17.543.402/0001-35. 

     
    Nome do Promotor / Comprador: Confederação Brasileira de Vela  
    Edital: 00006/2018 - 3 RP 

    Data de início do recebimento das propostas: 12 de 11 de 2018 às 14:01 

    Data da Realização: 28 de 11 de 2018 às 14:01 

    Local: www.bbmnet.com.br 

    Pregoeiro responsável: Jonatas Freitas Moraes Goncalves 

 
   Ao(s) 28 dia(s) do mês novembro do ano de 2018, no endereço eletrônico www.bbmnet.com.br, nos 

termos da convocação de aviso de licitação, reuniram-se o(a) pregoeiro(a) Sr(a) Jonatas Freitas Moraes 
Goncalves  juntamente com a equipe de apoio Sr(a) Giovanna Santoloni Dohnert e Raysa Gisele Sampaio 

Casimiro , para proceder a sessão pública de pregão eletrônico com o objetivo de adquirir Contratação de 
Empresa especializada em serviço continuado de limpeza, conservação e higienização, de acordo com a 
demanda da Confederação Brasileira de Vela, conforme o Edital e seus anexos, conforme especificações e 
quantidades definidas no instrumento convocatório. 
 
  Inicialmente, ficou registrado que às 14:01 horas do dia 28 de novembro de 2018 teve início, por meio do 

sistema eletrônico, conforme consta no edital, o prazo para recebimento das propostas iniciais de preços. 
Foi registrado o recebimento da(s) proposta(s) inicial(ais) de preços, por lote do(s) seguinte(s) 
participante(s): 
 
Lotes: 

Lote - 1  -  Contratação de Empresa especializada em serviço continuado de limpeza, conservação e 

higienização, de acordo com a demanda da Confederação Brasileira de Vela, conforme o Edital e seus 

anexos. 

Situação - Fracassado  

Classificação 

Empresa Data e Hora do Registro Valor da Proposta 
GOUVÊA SERVIÇOS E 
EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 

23/11/2018  10:11:32 26.314,28 

Desclassificação 

 

Empresa Data e Hora do Registro Valor da Proposta Motivação 
ECOLIMP SERVIÇOS 
GERAIS EIRELI 

27/11/2018 18:05:04 42.105,90 Licitante 2, 
Infelizmente temos 
que desclassificá-lo 
deste processo de 
seleção pelo fato de 
não ter apresentado 
proposta de acordo 
com o Anexo 4 deste 
edital. Além de não ter 
apresentado proposta 
conforme requerido, a 
ficha técnica 
apresentada contem 
Planilha contendo 
Nome da Empresa, 
Nome do Diretor, 
Endereço da Sede da 



Empresa, Telefones e 
Emails de contato. 
Desta forma, teremos 
que desclassificá-lo 
pelo fato de não ser 
aceito identificação 
dos licitantes nesta 
fase de propostas e 
lances. 

 

 

Recursos 

 

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso. 
 

 

 
  Após a etapa de lances foi feita a análise de aceitabilidade da(s) proposta(s) e habilitação do(s) 

vencedore(s), por lote, e o resultado foi o seguinte: 

 

RESULTADO CONSOLIDADO APÓS ENCERRAMENTO DA SESSÃO 

 
 

  Todos os registros realizados no sistema, bem como eventuais manifestações de interposição de recursos 
do(s) participante(s), está(ão) devidamente contido(s) no relatório descritivo da sessão, individualizado por 
lote, que é parte integrante dessa ata. 
 

  Nada mais havendo a tratar, o pregoeiro declarou encerrados os trabalhos. 
 

 

 

___________________________________________ 

Pregoeiro: Jonatas Freitas Moraes Goncalves 

 

 

___________________________________________ 

Membro(s) de Equipe: Giovanna Santoloni Dohnert e Raysa Gisele Sampaio Casimiro 

 



 

 



 Confederação Brasileira de Vela 
  

Histórico da Sessão 

 

Edital 00006/2018 - 3 RP 
 

Lote 1, Contratação de Empresa especializada em serviço continuado de limpeza, conservação e higienização, de acordo com a 

demanda da Confederação Brasileira de Vela, conforme o Edital e seus anexos., Fracassado  
Participação Licitante - Ampla participação  
 

Evento Data / Hora Descrição 

Alteração de Etapa 12/11/2018 09:30:00 SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes 
Envio de Oferta 23/11/2018 10:11:32 SISTEMA: Envio da proposta do GOUVÊA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME / 

Licitante 1 no valor de 26.314,28. 
Mensagem 27/11/2018 16:33:22 PREGOEIRO: Licitante 1, a sessão eletrônica será realizada no dia 28/11/2018 às 14h. 
Envio de Oferta 27/11/2018 18:05:04 SISTEMA: Envio da proposta do ECOLIMP SERVIÇOS GERAIS EIRELI / Licitante 2 no valor de 

42.105,90. 
Alteração de Etapa 28/11/2018 13:30:00 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta 
Alteração de Etapa 28/11/2018 14:37:37 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para 00006/2018 - 3 

RP/1. 
Mensagem 28/11/2018 14:38:11 ##Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GOUVÊA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 

- ME / Licitante 1: Boa tarde  
Mensagem 28/11/2018 14:46:14 PREGOEIRO: Prezados Licitantes, analisamos todas fichas técnicas e as propostas cadastradas. 
Mensagem 28/11/2018 14:48:39 PREGOEIRO: Licitante 1, sua ficha técnica e proposta de preço foi recebida e analisada, tendo sido 

considerada com aprovada. Basta aguardar a Fase de Lances. 
Desclassificação do Licitante 28/11/2018 14:51:37 PREGOEIRO: Desclassificação do ECOLIMP SERVIÇOS GERAIS EIRELI / Licitante 2: Licitante 2, 

Infelizmente temos que desclassificá-lo deste processo de seleção pelo fato de não ter apresentado 

proposta de acordo com o Anexo 4 deste edital. Além de não ter apresentado proposta conforme 

requerido, a ficha técnica apresentada contem Planilha contendo Nome da Empresa, Nome do Diretor, 
Endereço da Sede da Empresa, Telefones e Emails de contato. Desta forma, teremos que desclassificá-lo 

pelo fato de não ser aceito identificação dos licitantes nesta fase de propostas e lances. 
Alteração de Etapa 28/11/2018 14:52:45 PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da 

proposta dispensando a etapa de lances 
Mensagem 28/11/2018 14:54:13 ##Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GOUVÊA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 

- ME / Licitante 1: Boa tarde Sr pregoeiro 
Mensagem 28/11/2018 14:57:58 PREGOEIRO: Licitante 1, apresente seu melhor lance, pois atualmente temos o lance igual ao valor de 

referência. 
Mensagem 28/11/2018 14:59:18 ##Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GOUVÊA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 

- ME / Licitante 1: Boa tarde Sr pregoeiro nosso melhor preço é este devido aos custos operacionais. 
Mensagem 28/11/2018 14:59:44 PREGOEIRO: Precisamos apresentar economicidade, com redução de valor. 
Mensagem 28/11/2018 15:00:34 PREGOEIRO: Apresente seu melhor lance, como redução significativa de valor, caso contrário teremos 

que declarar o processo de seleção como fracassado. 
Mensagem 28/11/2018 15:01:20 ##Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GOUVÊA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 

- ME / Licitante 1: Eu poderia avaliar uma melhor proposta caso o Sr me conceda prazo até as 9:00 hs de 
amanhã para que possa reavaliar minha planilha 

Mensagem 28/11/2018 15:03:35 PREGOEIRO: Ciente e de acordo. 
Mensagem 28/11/2018 15:04:54 ##Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / GOUVÊA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 

- ME / Licitante 1: Grato pela atenção  
Mensagem 28/11/2018 15:06:25 PREGOEIRO: Esta sessão de lances permanecerá aberta até amanhã de manhã. Aguardamos redução 

significativa, caso contrário teremos que declarar como fracassado o certame. 
Suspensão do Lote 28/11/2018 15:16:25 SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro. 
Retomada de Suspensão 29/11/2018 19:29:15 PREGOEIRO: Agendado lote 00006/2018 - 3 RP/1 suspenso. Pelo motivo Solicitação de Licitante com 

objetivo de apresentar redução significativa de preços.. Agendado retorno da sessão as 15:00 do dia 

03/12/2018 
Alteração de Etapa 05/12/2018 14:17:03 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 00006/2018 - 3 RP/1 foi reiniciado! 
Alteração de Etapa 05/12/2018 14:30:00 PREGOEIRO: Negociações encerradas. Licitação cancelada por não atender as expectativas do promotor. 

Justificativa: O licitante ainda em fase de negociação para a redução do seu valor, se indentificou antes do 

tempo solicitado, enviando a sua documentação de habilitação, antes da solicitação do pregoeiro! Tendo 

em vista que fere a cláusula de confidencialidade, tomamos a decisão pela desclassificação do licitante e 
sendo assim declaro o fracasso do certame. 

 

 

 

 


