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Prefeitura Municipal de Passo Fundo
Secretaria de Administração

Coordenadoria de Licitações e Contratos
 

Pregão Elet rônico nº 042/2019
À
Às 14:00  do dia 27/05/2019, reuniu-se o Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em
atendimento  às  disposições  contidas   em  Decreto  realizar  os  procedimentos  relativos  ao  presente  Pregão,  cujo  objeto  é  Cont ratação  de  empresa
especializada para locação de equipamentos para o sistema de talonár ios elet rônicos do Núcleo de Agentes Fiscais de Trânsito do Município de Passo
Fundo e  para prestação de  serviços de  sistema de  gestão,  em regime  de  empreitada global,  pelo per íodo de  36  (t r inta e  seis)  meses,  conforme
especificações e condições constantes no Edital e seus Anexos.
Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de
lances.
Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais tramites do processo, até sua fase de
homologação.

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão
14/05/2019 16:32 15/05/2019 08:00 23/05/2019 17:00 27/05/2019 13:30 27/05/2019 14:00

Dúvidas
Data Dúvida Assunto Data Resposta
23/05/2019 - 16:02 Quarto Pedido de Esclarecimentos 24/05/2019 - 16:51

Dúvida:  1 - Questionamos se está correto o entendimento de que o Cartão SD poderá ser de 256 GB, desde que a contratada garanta que haverá espeço suficiente para o
armazenamento dos autos e demais informações?

Resposta:  Sim, tendo em vista que cartão SD não é exigência do Edital, apenas exigência de que o smartphone suporte cartão SD até 2tb.

23/05/2019 - 15:43 Terceiro Pedido de Esclarecimentos 24/05/2019 - 16:50

Dúvida:  Tendo em vista que o Smartphone requerido do edital está fora de fabricação, questionamos se está correto o entendimento de que a licitante poderá apresentar
um modelo equivalente ou superior, considerando as especificações mínimas? Está correto o entendimento de que Smartphone poderá ser de 55 gramas?

Resposta:  Se atender as especificações sim, podendo ser caso não haja igual e somente com configurações superiores de peso superior ao especificado no Edital, tendo
em vista que no mesmo fala em peso máximo.

22/05/2019 - 15:27 Segundo Pedido de Esclarecimentos 23/05/2019 - 16:28

Dúvida:  5. O item 3.1.4 do edital assim dispõe: 3.1.4 No campo “DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM” da proposta eletrônica, deverão ser incluídas somente informações que
complementem a especificação do produto. Com base no item acima, questiona-se: a) Está correto o entendimento de que no campo “Descrição Detalhada do Item”
deverá ser inserida uma breve descrição da solução, conforme descrição demonstrada no Anexo II – Proposta de Preços Final? 6. Os item 7.1 e 7.2 do edital dispõe: “7.1 O
licitante classificado em primeiro lugar deverá enviar a proposta de preços atualizada com o último lance ofertado, para o e-mail pregao@pmpf.rs.gov.br , em até 24
(vinte e quatro) horas do término da sessão pública de lances.” “7.2 Toda documentação para habilitação e a proposta de preços original atualizada, deverá ser entregue
em, no máximo, 02 (dois) dias úteis após a divulgação do melhor classificado.” Com base nos itens acima, questiona-se: a) Está correto o entendimento de que a proposta
de preços final (ou seja, após a fase de lances) deverá ser enviada somente por e-mail, não sendo necessário anexar nenhum documento no Portal? b) Está correto o
entendimento de que os documentos de habilitação deverão ser entregue somente físicos, não sendo necessário o envio por e-mail ou cadastro no portal?

Resposta:  5. Sim. 6. Sim.

22/05/2019 - 15:26 Primeiro Pedido de Esclarecimentos 23/05/2019 - 16:26

Dúvida:  1. O item 1.1, constante na página nº 2 do edital assim dispõe: 1.1 É objeto desta licitação a contratação de empresa especializada para locação de equipamentos
para o sistema de talonários eletrônicos do Núcleo de Agentes Fiscais de Trânsito do Município de Passo Fundo e para prestação de serviços de sistema de gestão, em
regime de empreitada global, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência – Anexo I. Com base no
item acima, questiona-se: a) Está correto o entendimento de que a fatura mensal do contrato poderá ser emitida via “Recibo” sem a incidência de ISS, haja vista que o
objeto contratual se trata de locação de equipamentos tipo Talonário Eletrônico? 2. Considerando que a natureza jurídica do contrato oriundo da licitação se trata de uma
locação de equipamentos, questionamos se está correto o entendimento de que o contrato poderá ser prorrogado até o limite máximo de 48 meses, conforme disposto no
artigo nº 57, IV da Lei nº 8.666/93? 3. Está correto o entendimento de que a vigência contratual da locação dos equipamentos se iniciará a partir da data da entrega da
solução a Contratante? 4. O item 3.1 do edital assim dispõe: 3.1 Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão inserir suas propostas iniciais até
a data e hora definidos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas. Com base
no item acima, questiona-se: a) Está correto o entendimento de que a proposta de preços deverá ser cadastrada através de digitação do valor em campo próprio no
sistema, não sendo necessário o envio de qualquer arquivo complementar que necessite ser anexado?

Resposta:  1. O ISS não incide sobre a locação dos equipamentos, mas incide sobre a gestão do sistema. 2. A prorrogação do Contrato será feita conforme especificado no
subitem 14.5.2 do Edital. 3. A vigência do Contrato terá início quando da assinatura do mesmo, conforme subitem 14.5 do Edital. 4. Sim.

22/05/2019 - 09:25 Esclarecimentos 2 23/05/2019 - 16:20

Dúvida:  Dimensionamento: Como os Agentes de Trânsito são divididos (em grupos, por região, por bairros) para trabalharem em campo? Em média, quantas multas são
aplicadas aos motoristas que circulam pelo Município por mês?

Resposta:  Os esclarecimentos solicitados são desnecessários para a formulação da proposta.

22/05/2019 - 09:22 Esclarecimentos 23/05/2019 - 16:20

Dúvida:  Qual é o número aproximado de veículos que circulam nas ruas do Município?Como este órgão efetua a fiscalização do trânsito no Município?Todos os bairros
recebem fiscalização de trânsito?Quantos Agentes de Trânsito prestam serviços ao Município?

Resposta:  Os esclarecimentos solicitados são desnecessários para a formulação da proposta.

20/05/2019 - 19:00 PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS I 22/05/2019 - 16:32

Dúvida:  1. Considerando o item 6.1.1 do Termo de Referência, que dispõe sobre a exigência de leitor de cartão magnético na impressora térmica, questiona-se:
Considerando que a finalidade do Talonário Eletrônico é gerar Autos de Infrações de Trânsito, os quais serão impressos pela impressora térmica, é correto afirmar que este
item deverá ser desconsiderado, tendo em vista ser desnecessária a exigência de impressora com a funcionalidade de leitor de cartão magnético, já que o Termo de
Referência, em seu item 9.2 prevê a lista das impressoras portáveis homologadas pelo DENATRAN, sendo que dentre elas, consta a impressa DATECS DPP-350BT, a qual não
possui leitor de cartão magnético? 2. Considerando o item 9.4 do Termo de Referência que prevê sobre o Talonário Eletrônico e o Sistema de Boletins de Acidente de
Trânsito, pergunta-se: Deverá ser disponibilizado o software de registro de Autos de Infração de Trânsito, visto que o Sistema de Boletins de Acidentes de Trânsito (BOAT),
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Data Dúvida Assunto Data Resposta
apenas registra os boletins decorrentes de acidentes de trânsito? Se sim, quais são as especificações técnicas necessárias para o software de registro de Autos de Infrações
de Trânsito?

Resposta:  1. Quanto ao Item 6.1.1, no que tange as impressoras térmicas possuírem leitores de carão magnético, a descrição básica das mesmas foi concedida pelo
DETRAN/RS, bem como os modelos homologados. Desta forma, se algum modelo homologado não possuir leitor de cartão magnético, mas a impressora estiver no rol das
impressoras homologadas, pode-se sim afirmar desnecessário tal item, tendo em vista que basta a homologação e os demais itens da descrição. 2. Quanto ao sistema de
Talonário Eletrônico e BOAT (Boletins de Acidentes de Trânsito) ressalta-se que está bem claro no Edital que a empresa PODERÁ: “9.4.1 A Contratada poderá ofertar tal
sistema sem custos, desde que o Talonário Eletrônico esteja em conformidade com as legislações vigentes e principalmente homologado pelo DENATRAN conforme a
Portaria 099/2017.” Tendo em vista que o talonário eletrônico principal a ser utilizado pelos Agentes do Núcleo de Fiscalização de Trânsito será o fornecido gratuitamente
pelo DETRAN/RS, caso a empresa deseje fornecer talonário eletrônico que produza e que esteja em conformidade com a legislação vigente, ou seja, no mínimo a Portaria
099/2017 do DENATRAN, poderá fazê-lo, ficando a critério das chefias do Contratante utilizá-lo ou não. Quanto ao sistema de BOAT também segue a regra do Item 9.4.1
onde a empresa poderá ofertar o sistema de BOAT sem custos adicionais, seguindo as demais regras existentes no Edital.

Lotes Licit ados

Lote Item Descr ição
V.

Referência
Qtde Unidade Situação

0001 LOTE ÚNICO

0001

Locação de 70 (setenta) Smartphones Com A Configuração Especificada No Item
5 do Termo de Referência – Anexo I do Edital, Incluindo: Smartphone Com
Película e Capa; Chip Com Plano de Dados/voz; Aplicativo Gerenciador do
Smartphone; Carregador Veicular.

27.090,00 12 MÊS Homologado

0002
Locação de 20 (vinte) Impressoras Térmicas Com A Configuração Especificada
No Item 6 do Termo de Referência – Anexo I do Edital, Incluindo: Impressora
Térmica Com Porta Impressora; Carregador Veicular; Bateria Auxiliar.

3.500,00 12 MÊS Homologado

0003 Serviço de Gestão de Sistema/talonário Eletrônico. 7.630,00 12 MÊS Homologado

VALOR TOTAL ESTIMADO 38.220,00

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento
14/05/2019 0Pe0422019Edital
14/05/2019 1AnexoITermoDeReferencia
14/05/2019 2AnexoIiModeloDePropostaFinal
15/05/2019 3AnexoIiiMinutaDeContrato
16/05/2019 3AnexoIiiMinutaDeContratoRetificado
10/06/2019 DocFocalleParte1
10/06/2019 DocFocalleParte2
10/06/2019 DocFocalleParte3
10/06/2019 DocFocalleParte4
10/06/2019 DocFocalleParte5
10/06/2019 DocFocalleParte6
10/06/2019 DocFocalleParte7
10/06/2019 DocFocalleParte8
10/06/2019 DocFocalleParte9
10/06/2019 ParecerDeHabilitacao

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

31/05/2019 - 16:56 Reabertura PE 042/2019

Prezados Licitantes, boa tarde! Referente ao Pregão Eletrônico PE 042/2019, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para o sistema de talonários
eletrônicos do Núcleo de Agentes Fiscais de Trânsito do Município de Passo Fundo e para prestação de
serviços de sistema de gestão, informo que a empresa classificada não fez a entrega da documentação
para habilitação no pregão. Assim, o pregão será reaberto na segunda-feira, dia 03/06/2019, às 9:00,
para desclassificação da empresa Altavia Soluções e Serviços de Informática Ltda e convocação da
próxima classificada. Atenciosamente, Francine Dalenogare Pereira Pregoeira

10/06/2019 - 14:46 Reabertura PE 042/2019

Prezados Licitantes, boa tarde! Referente ao Pregão Eletrônico PE 042/2019, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para o sistema de talonários
eletrônicos do Núcleo de Agentes Fiscais de Trânsito do Município de Passo Fundo e para prestação de
serviços de sistema de gestão, informo que a empresa classificada entregou toda documentação
solicitada em conformidade com o Edital. A documentação entregue pela empresa e o parecer de
análise estão disponibilizados no Portal de Compras Públicas e no Portal da Transparência do site da
Prefeitura de Passo Fundo. Assim, o pregão será reaberto na quarta-feira, dia 12/06/2019, às 9:00,
para habilitação da empresa Focalle Engenharia Viária Ltda e definição do tempo para intenção de
recurso. Atenciosamente, Francine Dalenogare Pereira Pregoeira

27/06/2019 - 16:52 Reabertura PE 042/2019

Prezados Licitantes, boa tarde! Referente ao Pregão Eletrônico PE 042/2019, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada para locação de equipamentos para o sistema de talonários
eletrônicos do Núcleo de Agentes Fiscais de Trânsito do Município de Passo Fundo e para prestação de
serviços de sistema de gestão, informo que o pregão será reaberto amanhã, dia 28/06/2019, às 14:00,
para julgamento do recurso. Atenciosamente, Francine Dalenogare Pereira Pregoeira

Vencedores
Lote Item Produto Fornecedor Marca Fabr icante Melhor Lance Valor Total

0001 LOTE ÚNICO
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Lote Item Produto Fornecedor Marca Fabr icante Melhor Lance Valor Total

0001

Locação de 70 (setenta)
smartphones com a
configuração especificada
no item 5 do Termo de
Referência – Anexo I do
Edital, incluindo:
smartphone com película e
capa; chip com plano de
dados/voz; aplicativo
gerenciador do
smartphone; carregador
veicular.

Motorola Motorola 8.470,00 101.640,00

0002

Locação de 20 (vinte)
impressoras térmicas com a
configuração especificada
no item 6 do Termo de
Referência – Anexo I do
Edital, incluindo:
impressora térmica com
porta impressora;
carregador veicular; bateria
auxiliar.

Datecs Brasil Datecs Brasil 1.600,00 19.200,00

0003
Serviço de gestão de
sistema/talonário
eletrônico.

MobiControl Soti Inc. 8.150,00 97.800,00

VENCEDOR Focalle Engenharia Viaria Ltda 218.640,00

Propostas Enviadas
LOTE 0001 - ITEM 0001 - Locação de 70 (setenta) smartphones com a conf iguração especif icada no it em 5 do Termo de
Referência — Anexo I do Edit al,  incluindo: smartphone com película e capa; chip com plano de dados/voz; aplicat ivo
gerenciador do smartphone; carregador veicular.

Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
ALTAVIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA.

18.341.039/0001-38 27/05/2019 - 12:37:54 SAMSUNG MODELO J8 12.040,00 Sim

Focalle Engenharia Viaria Ltda 09.072.082/0001-54 27/05/2019 - 13:20:03 Motorola 24.500,00 Não

LOTE 0001 - ITEM 0002 - Locação de 20 (vint e) impressoras t érmicas com a conf iguração especif icada no it em 6 do Termo de
Referência — Anexo I do Edit al,  incluindo: impressora t érmica com port a impressora; carregador veicular;  bateria auxiliar.

Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
ALTAVIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA.

18.341.039/0001-38 27/05/2019 - 12:39:43 DATECS DPP-250 3.080,00 Sim

Focalle Engenharia Viaria Ltda 09.072.082/0001-54 27/05/2019 - 13:20:12 Datecs Brasil 2.800,00 Não

LOTE 0001 - ITEM 0003 - Serviço de gestão de sist ema/t alonário elet rônico.

Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
ALTAVIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA.

18.341.039/0001-38 27/05/2019 - 12:40:51 VIA AGENTE 23.100,00 Sim

Focalle Engenharia Viaria Ltda 09.072.082/0001-54 27/05/2019 - 13:20:19 MobiControl 10.920,00 Não

Lances Enviados
LOTE 0001 - ITEM 0001 - Locação de 70 (setenta) smartphones com a conf iguração especif icada no it em 5 do Termo de
Referência — Anexo I do Edit al,  incluindo: smartphone com película e capa; chip com plano de dados/voz; aplicat ivo
gerenciador do smartphone; carregador veicular.

Data Valor CNPJ Situação

27/05/2019 - 12:37:54 12.040,00 (proposta) 18.341.039/0001-38

Cancelado - O Licitante não fez a entrega da documentação para
habilitação. Informo que, ainda que não tenha sido solicitado
pelo Licitante, esta Administração aguardou os 02 (dois) dias
previstos no Edital e ainda mais 02 (dois) dias de prorrogação.
03/06/2019 09:07:36

27/05/2019 - 13:20:03 24.500,00 (proposta) 09.072.082/0001-54 Válido

27/05/2019 - 14:05:08 12.000,00 18.341.039/0001-38

Cancelado - O Licitante não fez a entrega da documentação para
habilitação. Informo que, ainda que não tenha sido solicitado
pelo Licitante, esta Administração aguardou os 02 (dois) dias
previstos no Edital e ainda mais 02 (dois) dias de prorrogação.
03/06/2019 09:07:36

27/05/2019 - 14:10:08 11.000,00 09.072.082/0001-54 Válido

27/05/2019 - 14:10:41 10.920,00 18.341.039/0001-38

Cancelado - O Licitante não fez a entrega da documentação para
habilitação. Informo que, ainda que não tenha sido solicitado
pelo Licitante, esta Administração aguardou os 02 (dois) dias
previstos no Edital e ainda mais 02 (dois) dias de prorrogação.
03/06/2019 09:07:36

27/05/2019 - 14:11:26 10.900,00 09.072.082/0001-54 Válido

27/05/2019 - 14:12:26 10.500,00 18.341.039/0001-38

Cancelado - O Licitante não fez a entrega da documentação para
habilitação. Informo que, ainda que não tenha sido solicitado
pelo Licitante, esta Administração aguardou os 02 (dois) dias
previstos no Edital e ainda mais 02 (dois) dias de prorrogação.
03/06/2019 09:07:36

27/05/2019 - 14:14:43 10.450,00 09.072.082/0001-54 Válido

Portal de Compras Públicas | Ata Final file:///C:/DOCUME~1/luanat/CONFIG~1/Temp/AtaTotal_106338.html

3 de 7 01/07/2019 09:58



Data Valor CNPJ Situação

27/05/2019 - 14:16:04 10.200,00 18.341.039/0001-38

Cancelado - O Licitante não fez a entrega da documentação para
habilitação. Informo que, ainda que não tenha sido solicitado
pelo Licitante, esta Administração aguardou os 02 (dois) dias
previstos no Edital e ainda mais 02 (dois) dias de prorrogação.
03/06/2019 09:07:36

27/05/2019 - 14:17:40 10.190,00 09.072.082/0001-54 Válido

27/05/2019 - 14:21:16 9.700,00 18.341.039/0001-38

Cancelado - O Licitante não fez a entrega da documentação para
habilitação. Informo que, ainda que não tenha sido solicitado
pelo Licitante, esta Administração aguardou os 02 (dois) dias
previstos no Edital e ainda mais 02 (dois) dias de prorrogação.
03/06/2019 09:07:36

27/05/2019 - 14:21:53 9.500,00 09.072.082/0001-54 Válido

27/05/2019 - 14:22:40 9.200,00 18.341.039/0001-38

Cancelado - O Licitante não fez a entrega da documentação para
habilitação. Informo que, ainda que não tenha sido solicitado
pelo Licitante, esta Administração aguardou os 02 (dois) dias
previstos no Edital e ainda mais 02 (dois) dias de prorrogação.
03/06/2019 09:07:36

27/05/2019 - 14:22:59 9.150,00 09.072.082/0001-54 Válido

27/05/2019 - 14:24:05 8.900,00 18.341.039/0001-38

Cancelado - O Licitante não fez a entrega da documentação para
habilitação. Informo que, ainda que não tenha sido solicitado
pelo Licitante, esta Administração aguardou os 02 (dois) dias
previstos no Edital e ainda mais 02 (dois) dias de prorrogação.
03/06/2019 09:07:36

27/05/2019 - 14:24:28 8.500,00 09.072.082/0001-54 Válido

27/05/2019 - 14:24:58 8.000,00 18.341.039/0001-38

Cancelado - O Licitante não fez a entrega da documentação para
habilitação. Informo que, ainda que não tenha sido solicitado
pelo Licitante, esta Administração aguardou os 02 (dois) dias
previstos no Edital e ainda mais 02 (dois) dias de prorrogação.
03/06/2019 09:07:36

27/05/2019 - 14:25:26 7.900,00 18.341.039/0001-38

Cancelado - O Licitante não fez a entrega da documentação para
habilitação. Informo que, ainda que não tenha sido solicitado
pelo Licitante, esta Administração aguardou os 02 (dois) dias
previstos no Edital e ainda mais 02 (dois) dias de prorrogação.
03/06/2019 09:07:36

27/05/2019 - 14:26:03 7.490,00 18.341.039/0001-38

Cancelado - O Licitante não fez a entrega da documentação para
habilitação. Informo que, ainda que não tenha sido solicitado
pelo Licitante, esta Administração aguardou os 02 (dois) dias
previstos no Edital e ainda mais 02 (dois) dias de prorrogação.
03/06/2019 09:07:36

27/05/2019 - 14:29:50 7.450,00 18.341.039/0001-38

Cancelado - O Licitante não fez a entrega da documentação para
habilitação. Informo que, ainda que não tenha sido solicitado
pelo Licitante, esta Administração aguardou os 02 (dois) dias
previstos no Edital e ainda mais 02 (dois) dias de prorrogação.
03/06/2019 09:07:36

03/06/2019 - 09:10:21 8.470,00 09.072.082/0001-54 Válido

LOTE 0001 - ITEM 0002 - Locação de 20 (vint e) impressoras t érmicas com a conf iguração especif icada no it em 6 do Termo de
Referência — Anexo I do Edit al,  incluindo: impressora t érmica com port a impressora; carregador veicular;  bateria auxiliar.

Data Valor CNPJ Situação

27/05/2019 - 12:39:43 3.080,00 (proposta) 18.341.039/0001-38

Cancelado - O Licitante não fez a entrega da documentação para
habilitação. Informo que, ainda que não tenha sido solicitado
pelo Licitante, esta Administração aguardou os 02 (dois) dias
previstos no Edital e ainda mais 02 (dois) dias de prorrogação.
03/06/2019 09:07:36

27/05/2019 - 13:20:12 2.800,00 (proposta) 09.072.082/0001-54 Válido

27/05/2019 - 14:04:05 2.700,00 18.341.039/0001-38

Cancelado - O Licitante não fez a entrega da documentação para
habilitação. Informo que, ainda que não tenha sido solicitado
pelo Licitante, esta Administração aguardou os 02 (dois) dias
previstos no Edital e ainda mais 02 (dois) dias de prorrogação.
03/06/2019 09:07:36

27/05/2019 - 14:10:15 2.600,00 09.072.082/0001-54 Válido

27/05/2019 - 14:12:33 2.500,00 18.341.039/0001-38

Cancelado - O Licitante não fez a entrega da documentação para
habilitação. Informo que, ainda que não tenha sido solicitado
pelo Licitante, esta Administração aguardou os 02 (dois) dias
previstos no Edital e ainda mais 02 (dois) dias de prorrogação.
03/06/2019 09:07:36

27/05/2019 - 14:14:52 2.495,00 09.072.082/0001-54 Válido

27/05/2019 - 14:18:12 2.400,00 18.341.039/0001-38

Cancelado - O Licitante não fez a entrega da documentação para
habilitação. Informo que, ainda que não tenha sido solicitado
pelo Licitante, esta Administração aguardou os 02 (dois) dias
previstos no Edital e ainda mais 02 (dois) dias de prorrogação.
03/06/2019 09:07:36

27/05/2019 - 14:18:50 2.395,00 09.072.082/0001-54 Válido

27/05/2019 - 14:19:24 2.300,00 18.341.039/0001-38

Cancelado - O Licitante não fez a entrega da documentação para
habilitação. Informo que, ainda que não tenha sido solicitado
pelo Licitante, esta Administração aguardou os 02 (dois) dias
previstos no Edital e ainda mais 02 (dois) dias de prorrogação.
03/06/2019 09:07:36

27/05/2019 - 14:20:14 2.000,00 09.072.082/0001-54 Válido

27/05/2019 - 14:22:53 2.200,00 18.341.039/0001-38

Cancelado - O Licitante não fez a entrega da documentação para
habilitação. Informo que, ainda que não tenha sido solicitado
pelo Licitante, esta Administração aguardou os 02 (dois) dias
previstos no Edital e ainda mais 02 (dois) dias de prorrogação.
03/06/2019 09:07:36
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Data Valor CNPJ Situação

27/05/2019 - 14:24:14 2.100,00 18.341.039/0001-38

Cancelado - O Licitante não fez a entrega da documentação para
habilitação. Informo que, ainda que não tenha sido solicitado
pelo Licitante, esta Administração aguardou os 02 (dois) dias
previstos no Edital e ainda mais 02 (dois) dias de prorrogação.
03/06/2019 09:07:36

27/05/2019 - 14:25:09 1.600,00 09.072.082/0001-54 Válido

LOTE 0001 - ITEM 0003 - Serviço de gestão de sist ema/t alonário elet rônico.

Data Valor CNPJ Situação

27/05/2019 - 12:40:51 23.100,00 (proposta) 18.341.039/0001-38

Cancelado - O Licitante não fez a entrega da documentação para
habilitação. Informo que, ainda que não tenha sido solicitado
pelo Licitante, esta Administração aguardou os 02 (dois) dias
previstos no Edital e ainda mais 02 (dois) dias de prorrogação.
03/06/2019 09:07:36

27/05/2019 - 13:20:19 10.920,00 (proposta) 09.072.082/0001-54 Válido

27/05/2019 - 14:12:51 10.500,00 18.341.039/0001-38

Cancelado - O Licitante não fez a entrega da documentação para
habilitação. Informo que, ainda que não tenha sido solicitado
pelo Licitante, esta Administração aguardou os 02 (dois) dias
previstos no Edital e ainda mais 02 (dois) dias de prorrogação.
03/06/2019 09:07:36

27/05/2019 - 14:14:59 10.450,00 09.072.082/0001-54 Válido
27/05/2019 - 14:25:39 10.000,00 09.072.082/0001-54 Válido
27/05/2019 - 14:26:31 9.000,00 09.072.082/0001-54 Válido

27/05/2019 - 14:26:51 9.500,00 18.341.039/0001-38

Cancelado - O Licitante não fez a entrega da documentação para
habilitação. Informo que, ainda que não tenha sido solicitado
pelo Licitante, esta Administração aguardou os 02 (dois) dias
previstos no Edital e ainda mais 02 (dois) dias de prorrogação.
03/06/2019 09:07:36

27/05/2019 - 14:27:34 8.200,00 09.072.082/0001-54 Válido

27/05/2019 - 14:28:00 8.700,00 18.341.039/0001-38

Cancelado - O Licitante não fez a entrega da documentação para
habilitação. Informo que, ainda que não tenha sido solicitado
pelo Licitante, esta Administração aguardou os 02 (dois) dias
previstos no Edital e ainda mais 02 (dois) dias de prorrogação.
03/06/2019 09:07:36

27/05/2019 - 14:29:27 8.150,00 09.072.082/0001-54 Válido

27/05/2019 - 14:30:05 8.650,00 18.341.039/0001-38

Cancelado - O Licitante não fez a entrega da documentação para
habilitação. Informo que, ainda que não tenha sido solicitado
pelo Licitante, esta Administração aguardou os 02 (dois) dias
previstos no Edital e ainda mais 02 (dois) dias de prorrogação.
03/06/2019 09:07:36

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado Por Arquivo

Inabil i t ados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

03/06/2019 - 09:07:36
ALTAVIA SOLUÇÕES E
SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA.

18.341.039/0001-38

Item 0001 - Locação de 70 (setenta) smartphones com a configuração especificada no
item 5 do Termo de Referência – Anexo I do Edital, incluindo: smartphone com película
e capa; chip com plano de dados/voz; aplicativo gerenciador do smartphone;
carregador veicular.

Desclassificação: O Licitante não fez a entrega da documentação para habilitação. Informo que, ainda que não tenha sido solicitado pelo Licitante, esta Administração aguardou
os 02 (dois) dias previstos no Edital e ainda mais 02 (dois) dias de prorrogação.

03/06/2019 - 09:07:36
ALTAVIA SOLUÇÕES E
SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA.

18.341.039/0001-38
Item 0002 - Locação de 20 (vinte) impressoras térmicas com a configuração especificada
no item 6 do Termo de Referência – Anexo I do Edital, incluindo: impressora térmica
com porta impressora; carregador veicular; bateria auxiliar.

Desclassificação: O Licitante não fez a entrega da documentação para habilitação. Informo que, ainda que não tenha sido solicitado pelo Licitante, esta Administração aguardou
os 02 (dois) dias previstos no Edital e ainda mais 02 (dois) dias de prorrogação.

03/06/2019 - 09:07:36
ALTAVIA SOLUÇÕES E
SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA.

18.341.039/0001-38 Item 0003 - Serviço de gestão de sistema/talonário eletrônico.

Desclassificação: O Licitante não fez a entrega da documentação para habilitação. Informo que, ainda que não tenha sido solicitado pelo Licitante, esta Administração aguardou
os 02 (dois) dias previstos no Edital e ainda mais 02 (dois) dias de prorrogação.

Int enções de Recurso,  Recursos e Cont rarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão
12/06/2019 - 10:00 17/06/2019 - 17:00 21/06/2019 - 17:00

0001 - LOTE ÙNICO

Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

18.341.039/0001-38 04/06/2019 - 12:49:07
A empresa Altavia Soluções e Serviços de informática, vem Declarar sua
intenção de interpor recursos referente aos atos que a inabilitaram.

Deferido

Recursos

CPNJ Data de Envio Recurso Julgamento
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18.341.039/0001-38 17/06/2019 - 13:35:37
Segue Recurso da empresa Altavia Soluções e Serviços de Informática
quanto aos atos que a inabilitaram.
AltaviaRecursoAssinado..pdf

Indeferido

Cont rarrazões

CPNJ Data de Envio Cont rarrazão Julgamento

09.072.082/0001-54 21/06/2019 - 08:56
Segue anexa as contrarrazões da empresa Focalle Tecnologia.
ContrarrazaesAssinada..pdf

Deferido

Julgamento

Data do Julgamento Just if icat iva

28/06/2019 - 14:13:33
Indefiro o recurso apresentado, de acordo com os motivos explanados no parecer em anexo, o qual acolho integralmente, mantendo a
empresa Focalle Engenharia Viária Ltda habilitada no PE 042/2019.
JulgamentoRecurso..pdf

Chat
Data Apelido Frase
27/05/2019 - 14:00:22 Pregoeiro Prezados Licitantes, boa tarde!

27/05/2019 - 14:00:44 Pregoeiro
Daremos início à fase de análise das propostas apresentadas, e em seguida será aberta a sessão de
disputa de lances.

27/05/2019 - 14:01:30 Sistema O processo está em fase de análise das propostas
27/05/2019 - 14:01:38 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
27/05/2019 - 14:03:17 Sistema O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
27/05/2019 - 14:03:17 Sistema O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
27/05/2019 - 14:04:21 Sistema O lote 0001 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 20 minutos.
27/05/2019 - 14:39:47 Sistema O lote 0001 foi encerrado.

27/05/2019 - 14:41:21 Sistema
O lote 0001 teve como vencedor ALTAVIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME com
valor total de R$ 218.400,00.

27/05/2019 - 14:44:00 Pregoeiro
A empresa classificada deverá enviar a documentação de habilitação e a proposta de preços
atualizada, na forma e no prazo especificado no Edital.

27/05/2019 - 14:44:40 Pregoeiro
Os documentos deverão ser entregues na Coordenadoria de Licitações e Contratos - Núcleo de Pregão,
no horário das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h.

27/05/2019 - 14:45:49 Pregoeiro
O pregão ficará suspenso durante o período de recebimento e análise da documentação solicitada no
Edital.

27/05/2019 - 14:46:02 Pregoeiro A data de reabertura e demais informações pertinentes a este certame serão divulgadas neste chat.
27/05/2019 - 14:46:55 Pregoeiro Obrigada pela participação. Uma boa tarde e uma boa semana a todos!
27/05/2019 - 14:47:17 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
27/05/2019 - 14:47:17 Sistema Motivo: para recebimento e análise da documentação solicitada no Edital.
31/05/2019 - 16:55:12 Pregoeiro Prezados Licitantes, boa tarde!
31/05/2019 - 16:55:28 Pregoeiro Informo que a empresa classificada não fez a entrega da documentação para habilitação no pregão.

31/05/2019 - 16:55:42 Pregoeiro
Assim, o pregão será reaberto na segunda-feira, dia 03/06/2019, às 9:00, para desclassificação da
empresa Altavia Soluções e Serviços de Informática Ltda e convocação da próxima classificada.

31/05/2019 - 16:55:58 Pregoeiro REABERTURA: 03/06/2019 - 9:00
03/06/2019 - 09:00:11 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
03/06/2019 - 09:00:11 Sistema Motivo: para dar prosseguimento ao certame.
03/06/2019 - 09:00:23 Pregoeiro Prezados Licitantes, bom dia!

03/06/2019 - 09:02:45 Pregoeiro
Conforme informado, a empresa Altavia Soluções e Serviços de Informática Ltda não fez a entrega da
documentação para habilitação, motivo pelo qual será desclassificada.

03/06/2019 - 09:07:36 Sistema
O fornecedor ALTAVIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. foi desclassificado para o lote
0001 pelo pregoeiro.

03/06/2019 - 09:07:36 Sistema
Motivo: O Licitante não fez a entrega da documentação para habilitação. Informo que, ainda que não
tenha sido solicitado pelo Licitante, esta Administração aguardou os 02 (dois) dias previstos no Edital e
ainda mais 02 (dois) dias de prorrogação.

03/06/2019 - 09:07:36 Sistema O lote 0001 tem como novo vencedor Focalle Engenharia Viaria Ltda com valor de R$ 219.000,00.
03/06/2019 - 09:08:25 Sistema Foi aberta negociação para o lote 0001.
03/06/2019 - 09:09:08 Pregoeiro Prezado Fornecedor Focalle Engenharia Viaria Ltda, é possível alguma redução no valor ofertado?
03/06/2019 - 09:09:26 F. Focalle Engenhari... Negociação Lote 0001: Prezado Pregoeiro, bom dia!
03/06/2019 - 09:09:49 F. Focalle Engenhari... Negociação Lote 0001: Estaremos dando um desconto apenas no item 1
03/06/2019 - 09:10:11 Pregoeiro Ok. Obrigada.
03/06/2019 - 09:10:21 Sistema O lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 218.640,00.
03/06/2019 - 09:10:49 Sistema Foi encerrada a negociação para o lote 0001.

03/06/2019 - 09:11:26 Pregoeiro
A nova empresa classificada deverá enviar a documentação de habilitação e a proposta de preços
atualizada, na forma e no prazo especificado no Edital.

03/06/2019 - 09:11:40 Pregoeiro
Os documentos deverão ser entregues na Coordenadoria de Licitações e Contratos - Núcleo de Pregão,
no horário das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h.

03/06/2019 - 09:11:47 Pregoeiro
O pregão ficará suspenso durante o período de recebimento e análise da documentação solicitada no
Edital.

03/06/2019 - 09:11:56 Pregoeiro A data de reabertura e demais informações pertinentes a este certame serão divulgadas neste chat.
03/06/2019 - 09:12:46 Pregoeiro Um bom dia e uma boa semana a todos!
03/06/2019 - 09:13:13 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
03/06/2019 - 09:13:13 Sistema Motivo: para recebimento e análise da documentação solicitada no Edital.
10/06/2019 - 14:47:04 Pregoeiro Prezados Licitantes, boa tarde!

10/06/2019 - 14:47:16 Pregoeiro
Referente ao Pregão Eletrônico PE 042/2019, cujo objeto é a contratação de empresa especializada
para locação de equipamentos para o sistema de talonários eletrônicos do Núcleo de Agentes Fiscais
de Trânsito do Município de Passo... (CONTINUA)

10/06/2019 - 14:47:16 Pregoeiro
(CONT. 1) Fundo e para prestação de serviços de sistema de gestão, informo que a empresa classificada
entregou toda documentação solicitada em conformidade com o Edital.

10/06/2019 - 14:47:23 Pregoeiro
A documentação entregue pela empresa e o parecer de análise estão disponibilizados no Portal de
Compras Públicas e no Portal da Transparência do site da Prefeitura de Passo Fundo.
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Francine da Silveira Dalenogare Pereira
Pregoeiro(a)

Marlise Lamaison Soares
Autoridade Competente (Ordenador)

Angelita da Silva Machado
Apoio

Data Apelido Frase

10/06/2019 - 14:47:33 Pregoeiro
Assim, o pregão será reaberto na quarta-feira, dia 12/06/2019, às 9:00, para habilitação da empresa
Focalle Engenharia Viária Ltda e definição do tempo para intenção de recurso.

10/06/2019 - 14:47:46 Pregoeiro REABERTURA: 12/06/2019 - 9:00
12/06/2019 - 09:00:33 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
12/06/2019 - 09:00:33 Sistema Motivo: para dar continuidade ao certame.
12/06/2019 - 09:00:49 Pregoeiro Prezados Licitantes, bom dia!

12/06/2019 - 09:01:14 Pregoeiro
Conforme informado, a empresa Focalle Engenharia Viária Ltda fez a entrega da documentação em
conformidade com o Edital.

12/06/2019 - 09:01:34 Pregoeiro Assim, a empresa será habilitada, e, em seguida, será definido o tempo para intenção de recurso.
12/06/2019 - 09:03:10 Sistema Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor Focalle Engenharia Viaria Ltda.
12/06/2019 - 09:03:23 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 12/06/2019 às 10:00.

12/06/2019 - 09:03:59 Pregoeiro
Ao término do prazo concedido, a sessão será retomada para análise das intenções de recurso
inseridas.

12/06/2019 - 10:28:18 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.

12/06/2019 - 10:28:18 Sistema
Intenção: A empresa Altavia Soluções e Serviços de informática, vem Declarar sua intenção de
interpor recursos referente aos atos que a inabilitaram.

12/06/2019 - 10:31:15 Sistema
O prazo para recursos foi definido pelo pregoeiro para 17/06/2019 às 17:00, com limite de
contrarrazão para 21/06/2019 às 17:00.

12/06/2019 - 10:33:51 Pregoeiro
O recurso e a contrarrazão deverão ser anexados neste Portal. Não serão aceitos documentos
entregues de outra forma.

12/06/2019 - 10:35:08 Pregoeiro
Após a análise do recurso e da contrarrazão, será informada a data de reabertura da licitação para
julgamento do recurso.

12/06/2019 - 10:35:51 Pregoeiro O pregão ficará suspenso durante o período de recebimento e análise do recurso e da contrarrazão.
12/06/2019 - 10:35:59 Pregoeiro Um bom dia a todos!
12/06/2019 - 10:36:21 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
12/06/2019 - 10:36:21 Sistema Motivo: para recebimento e análise do recurso e da contrarrazão.
27/06/2019 - 16:49:01 Pregoeiro Prezados Licitantes, boa tarde!
27/06/2019 - 16:49:41 Pregoeiro Informo que o pregão será reaberto amanhã, dia 28/06/2019, às 14:00, para julgamento do recurso.
27/06/2019 - 16:49:51 Pregoeiro REABERTURA: 28/06/2019 - 14:00
28/06/2019 - 14:00:01 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
28/06/2019 - 14:00:01 Sistema Motivo: para dar continuidade ao certame.
28/06/2019 - 14:00:09 Pregoeiro Prezados Licitantes, boa tarde!
28/06/2019 - 14:00:56 Pregoeiro Neste momento será feito julgamento do recurso.

28/06/2019 - 14:14:52 Pregoeiro
Considerando o indeferimento do recurso, a sessão será finalizada, adjudicada e encaminhada para
homologação.

28/06/2019 - 14:14:57 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Após encerramento da fase de lances, os licitantes melhores classificados foram declarados para cada item, foi divulgado o resultado da licitação
conforme indicado no quadro Vencedores e foi concedido o prazo de intenção de recurso.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro(a), ordenador(a) e equipe de apoio.

Esta ata foi gerada em 01/07/2019 às 09:57.
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