Reabertura de Sessão
Pregoeiro

(16/04/2015 15:53:15) Atenção: Chat reativado

Pregoeiro

(16/04/2015 15:54:14) Boa tarde!

Pregoeiro

(16/04/2015 15:54:37) Senhores licitantes

Pregoeiro

(16/04/2015 15:54:44) Informo que a empresa licitante INVENT TECHNOLOGY SERVIÇOS DE
SOFTWARE LTDA, classificada em primeiro lugar, está declarada INABILITADA em garantia do
cumprimento do item 8.5.13 do edital (envio parcial dos documentos de habilitação).

Pregoeiro

(16/04/2015 15:56:58) A empresa não apresentou os documentos abaixo listados, no prazo
estabelecido no item 8.5.12 do edital: 6.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJ; 6.2.2. Prova da regularidade para com a
Fazenda Federal por meio da apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou
Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativa a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal e pela Procurado

Forn969 - CORPAV (16/04/2015 15:58:05) boa tarde
TRANSPORTES E
EMPREENDIMENTOS
LTDA EPP
Pregoeiro

16/04/2015 15:58:12) Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 6.2.3. Prova de regularidade
para com a Fazenda Estadual por meio da apresentação de certidão(ões) negativa(s) ou
positiva(s) com efeito de negativa(s), relativa(s), expedida(s) pela Secretaria do Estado da
Fazenda. 6.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal por meio da
apresentação de certidão(ões) negativa(s) ou positiva(s) com efeito de negativa(s),
relativa(s) aos tributos mobiliários, expedida(s) pelo Município correspondente ao domic

Pregoeiro

(16/04/2015 15:59:14) domicílio ou sede do licitante.

Pregoeiro

(16/04/2015 15:59:35) 6.2.5. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou
municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto desta licitação. 6.2.6. Prova de situação regular
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), comprovada por meio do
Certificado de Regularidade de Situação.

Pregoeiro

(16/04/2015 15:59:55) 6.2.7. Prova de situação regular perante a Seguridade Social (INSS),
comprovada por meio da certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa,
relativa às contribuições previdenciárias e as de terceiros, emitida pela Secretaria da
Receita Federal;

Pregoeiro

(16/04/2015 16:00:03) 6.2.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho (CNDT), mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho;

Pregoeiro

(16/04/2015 16:00:10) 6.3.1. Certidão negativa de falência, concordata, recuperação
judicial e extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de
execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física, emitida com
antecedência máxima de 90 (noventa) dias contados da data da apresentação dos
documentos;

Pregoeiro

(16/04/2015 16:00:18) 6.3.2. Balanço patrimonial, nos termos do art. 31, I, da Lei 8.666/93,
mediante a apresentação dos Termos de Abertura e Encerramento do livro diário com
registro 6.3.3. Índice de Liquidez Geral (ILG), nos Índices de Liquidez Corrente (ILC) e no
Índice de Solvência Geral (ISG).

Pregoeiro

(17/04/2015 09:29:51) Atenção: Chat reativado

Pregoeiro

(17/04/2015 09:30:09) Bom dia, Senhores Licitantes!

Pregoeiro

(17/04/2015 09:30:29) Estamos retomando a negociação de valores deste pregão eletrônico.

Forn969 - CORPAV (17/04/2015 09:31:34) Bom dia.
TRANSPORTES E
EMPREENDIMENTOS
LTDA EPP
Pregoeiro

(17/04/2015 09:31:36) Nesse contexto, volto a questionar:

Pregoeiro

(17/04/2015 09:31:51) Sr. Fornecedor CORPAV TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA
EPP, após análise, qual o menor valor, com o qual, pode nos atender, para o objeto licitado?

Forn969 - CORPAV
TRANSPORTES E
EMPREENDIMENTOS
LTDA EPP

(17/04/2015 09:33:05) Sra. Pregoeira, recalculamos nossos custos. Levando em conta que:
os valores orçados foram expostos com base na nova política do pais, alta dos valores de
combustíveis e custos indiretos como manutenção dos veículos, reajuste de salários dos
funcionários a serem contratados para este novo contrato (com base que o dissídio da
categoria é agora em Maio), os veículos a serem alocados devem ser do ano e um deles
específico com 7 lugares, renegociamos nosso valor para R$ 231.000,00, sendo esta nossa

Forn969 - CORPAV
TRANSPORTES E
EMPREENDIMENTOS
LTDA EPP

(17/04/2015 09:33:38) Sra. Pregoeira, recalculamos nossos custos. Levando em conta que:
os valores orçados foram expostos com base na nova política do pais, alta dos valores de
combustíveis e custos indiretos como manutenção dos veículos, reajuste de salários dos
funcionários a serem contratados para este novo contrato (com base que o dissídio da
categoria é agora em Maio), os veículos a serem alocados devem ser do ano e um deles
específico com 7 lugares, renegociamos nosso valor para R$ 231.000,00, sendo esta nossa

Forn969 - CORPAV (17/04/2015 09:34:58) Sra. Pregoeira. Levando em conta que: os valores orçados foram
TRANSPORTES E
expostos com bse na nova política do pais;
EMPREENDIMENTOS
LTDA EPP
Forn969 - CORPAV (17/04/2015 09:35:58) A alta dos valores de combustíveis absurda nos últimos 3 meses,
TRANSPORTES E
custos indiretos como manutenção dos veículos, reajustes de salários,
EMPREENDIMENTOS
LTDA EPP
Pregoeiro

(17/04/2015 09:36:35) Sr. Fornecedor CORPAV TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA
EPP, preciso que o senhor consiga chegar pelo menos ao valor proposto pelo primeiro
colocado, R$ 217.980,00.

Pregoeiro

(17/04/2015 09:37:52) Caso contrário teremos que fracassar a licitação.

Forn969 - CORPAV
TRANSPORTES E
EMPREENDIMENTOS
LTDA EPP

(17/04/2015 09:40:30) dos funcionários que estão no contrato, bem como possvel nova
aquisição de colaborados, tendo em vista que o dissídio é agora em maio, os veículos a
serem alocados devem do ano e um deles específico com 7 lugares, renegociamos nosso
valor para R$231.000,00, percebendo como já foi verificado que nenhum fornecedor chegou
ao valor proposto pela primeira colocada que NÃO TINHA DOCUMENTAÇÃO PARA
APRESENTAR, renegociamos nosso valor para R$225.000,00 vendo que o valor referencia
orçado para este era R

Forn969 - CORPAV (17/04/2015 09:40:47) R$256,587,90
TRANSPORTES E
EMPREENDIMENTOS
LTDA EPP
Forn969 - CORPAV
TRANSPORTES E

(17/04/2015 09:41:24) nesse caso nosso valor final será R$225.000,00

EMPREENDIMENTOS
LTDA EPP
Forn969 - CORPAV (17/04/2015 09:42:55) é fato que empresas que não tem documentação entram no pregão
TRANSPORTES E
para atrapalhar o certame como foi apresentado.
EMPREENDIMENTOS
LTDA EPP
Pregoeiro

(17/04/2015 09:44:45) Aceito o valor ofertado pela empresa CORPAV TRANSPORTES E
EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, de R$ 225.000,00.

Pregoeiro

(17/04/2015 09:46:04) Dessa forma, fica desde já, a licitante: CORPAV TRANSPORTES E
EMPREENDIMENTOS LTDA EPP convocada para remessa dos documentos de habilitação
constantes no edital, via fax no número (11) 4521-4754 ou no e-mail
compras@cijun.sp.gov.br (máximo de 4mb por e-mail enviado) no prazo de duas horas do
recebimento deste, ou seja, até as 11:46, conforme item 8.5.12 do edital.

Pregoeiro

(17/04/2015 09:46:23) A documentação original deverá ser entregue pessoalmente ou via
Sedex no endereço Rua Ângelo Mazzuia, nº 55 - Jardim Paris - Jundiaí-SP - CEP 13209-210 CIJUN, para que o recebimento seja realizado no prazo máximo de dois dias úteis, sob pena
de serem aplicadas as sanções previstas no edital, inclusive com suspensão da empresa. Em
virtude do feriado de 21/04, o prazo limite para entrega dos documentos é até as 17h00 do
dia 23/04/2015.

Pregoeiro

(17/04/2015 09:46:42) Esse chat será suspenso para análise dos documentos de habilitação.
A divulgação dos resultados será realizada através do sistema Compra Aberta, site da CIJUN
ou por outro meio eletrônico.

Forn969 - CORPAV (17/04/2015 09:46:54) ok, obrigado
TRANSPORTES E
EMPREENDIMENTOS
LTDA EPP
Pregoeiro

(17/04/2015 09:46:58) Senhores licitantes, agradecemos sua participação e desejamos a
todos um bom dia!

Pregoeiro

(17/04/2015 09:47:05) Atenção: Chat suspenso

Pregoeiro

(17/04/2015 11:45:46) Atenção: Chat reativado

Pregoeiro

(17/04/2015 11:46:19) Bom dia!

Pregoeiro

(17/04/2015 11:47:08) Senhores licitantes, acuso o recebimento da cópia dos documentos
de habilitação da licitante: CORPAV TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Pregoeiro

(17/04/2015 11:48:23) Permanecemos no aguardo da documentação original de acordo com
prazo previsto em edital.

Pregoeiro

(17/04/2015 11:48:45) Desejamos a todos um bom dia!

Pregoeiro

(17/04/2015 11:48:49) Atenção: Chat suspenso

