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Pregão Eletrônico

985531.722021 .11226 .4632 .1964952

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00072/2021

 
Às 14:00 horas do dia 22 de junho de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 050/2021 de 11/01/2021, em atendimento às disposições
contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao
Processo nº 153, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00072/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto:
Contratação de software para gerenciamento e controle de ponto digital do Conselho Tutelar, CRAS e Pátio de Máquinas,
atendendo as necessidades da Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos do
Município de Mercedes.. 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: Relógio ponto
Descrição Complementar: Relógio ponto, material: aço, mostrador: digital, tipo: eletrônico, funcionamento:
conectado à rede de informática, tratamento superficial: pintura epóxi, tipo impressão: digitais - biométrico,
características adicionais: integração c,qualquer rede software fr ponto e
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.736,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,10 %

Aceito para: WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA, pelo melhor lance de R$
3.736,0000 .

Histórico
Item: 1 - Relógio ponto

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
01.151.247/0001-71 BZS INFORMATICA

LTDA.
Sim Sim 1 R$ 2.880,0000 R$ 2.880,0000 15/06/2021

10:44:39
Marca: Software Cartão Pont 
Fabricante: WORK/BZS 
Modelo / Versão: 1.0.131.0 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: software para gerenciamento e controle de ponto digital do Conselho
Tutelar, CRAS e Pátio de Máquinas, atendendo as necessidades da Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de
Viação, Obras e Serviços Urbanos do Município de Mercedes 
Porte da empresa: ME/EPP

10.786.517/0001-01 WORKSERV
DESENVOLVIMENTO
E COMERCIO DE
SOFTWARES LTDA

Sim Sim 1 R$ 3.736,0000 R$ 3.736,0000 21/06/2021
14:57:13

Marca: Work Sistemas 
Fabricante: Work Sistemas 
Modelo / Versão: Biofinger 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação e configuração do sistema três pontos; Totalmente de
acordo com as especificações do termo de referencia do edital e seus requisitos técnicos. / Locação e cessão de
direito do uso do sistema; Totalmente de acordo com as especificações do termo de referencia do edital e seus
requisitos técnicos. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 3.736,0000 10.786.517/0001-01 22/06/2021 14:00:00:620
R$ 2.880,0000 01.151.247/0001-71 22/06/2021 14:00:00:620

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações
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Encerramento
análise de
propostas

22/06/2021
14:05:19 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 22/06/2021
14:11:00 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

22/06/2021
14:21:01 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento 22/06/2021
14:21:21 Item encerrado.

Encerramento
etapa aberta

22/06/2021
14:21:21 Encerrada etapa aberta do item.

Aceite de
proposta

22/06/2021
14:27:20

Aceite individual da proposta. Fornecedor: BZS INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 01.151.247/0001-
71, pelo melhor lance de R$ 2.880,0000.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

22/06/2021
14:27:26

Convocado para envio de anexo o fornecedor BZS INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF:
01.151.247/0001-71.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

22/06/2021
14:54:30

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BZS INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF:
01.151.247/0001-71.

Recusa de
proposta

22/06/2021
15:07:30

Recusa da proposta. Fornecedor: BZS INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 01.151.247/0001-71, pelo
melhor lance de R$ 2.880,0000. Motivo: Sr. fornecedor, não encontramos em sua documentação o
item solicitado em edital 9.10.1, apresentação de, no mínimo, 1 (um) atestado ou declaração de
capacidade técnica.

Aceite de
proposta

22/06/2021
15:07:36

Aceite individual da proposta. Fornecedor: WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE
SOFTWARES LTDA, CNPJ/CPF: 10.786.517/0001-01, pelo melhor lance de R$ 3.736,0000.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

22/06/2021
15:18:19

Convocado para envio de anexo o fornecedor WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE
SOFTWARES LTDA, CNPJ/CPF: 10.786.517/0001-01.

Habilitação de
fornecedor

01/07/2021
10:36:22

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE
SOFTWARES LTDA - CNPJ/CPF: 10.786.517/0001-01

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

01/07/2021
11:08:21

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor WORKSERV
DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA, CNPJ/CPF: 10.786.517/0001-01.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 22/06/2021
14:00:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos
lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura
para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:30 e 18:00. Haverá aviso prévio de

abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro 22/06/2021

14:02:33
Srs. Fornecedores, boa tarde.

Pregoeiro 22/06/2021
14:02:50

Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 72/2021. Alguns avisos
importantes:

Pregoeiro 22/06/2021
14:02:59

O modo de disputa será o modo “ABERTO”, em que os Fornecedores deverão apresentar
lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

Pregoeiro 22/06/2021
14:03:08

Compete aos Srs. Fornecedores acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de

qualquer mensagem enviada ou emitida pelo Sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro 22/06/2021

14:03:15
Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os
valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes e carretos, inclusive

o ICMS, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o Município de
Mercedes.

Pregoeiro 22/06/2021
14:03:23

Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão,
especialmente quanto à documentação de habilitação, que de acordo com Art. 26 do
Decreto nº 10.024/19, não é mais possível inserir documentos. Bem como, quanto a

proposta ajustada ao lance final deve ser inserida no sistema COMPRASNET após
solicitação pelo pregoeiro.

Pregoeiro 22/06/2021
14:03:30

Havendo qualquer discordância entre a descrição e unidade de medida do CATMAT e a do
Edital, prevalecerá a descrição e unidade de medida constante no Edital.

Pregoeiro 22/06/2021
14:03:37

Lembrando que estamos em busca da proposta mais vantajosa para a Administração
Municipal, no entanto, tomem muito cuidado com os valores ofertados e com erros de
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digitação no ato dos lances, para que isso não se torne um transtorno futuro e os leve a
comprometer-se com uma proposta que não poderá cumprir pelo preço oferecido.

Pregoeiro 22/06/2021
14:03:47

Enquanto os senhores leem os avisos postados, farei a conferência das propostas
inseridas no sistema, por favor aguardem.

Sistema 22/06/2021
14:10:00

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.
Mantenham-se conectados.

Sistema 22/06/2021
14:10:00

A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se
conectados.

Sistema 22/06/2021
14:11:00

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 22/06/2021
14:21:01

O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 22/06/2021
14:21:21

O item 1 está encerrado.

Sistema 22/06/2021
14:21:23

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 22/06/2021
14:23:43

Para BZS INFORMATICA LTDA. - Em atendimento ao art. 38 do decreto nº 10.024/19 o
qual dispõe da obrigatoriedade de negociação, e para fins de obtenção da proposta mais

vantajosa para a Administração Pública, solicito desconto no item inicialmente ganho.
Pregoeiro 22/06/2021

14:23:55
Para BZS INFORMATICA LTDA. - É possível redução no valor final da proposta?

Pregoeiro 22/06/2021
14:24:03

Para BZS INFORMATICA LTDA. - Aguardo sua resposta em 10 minutos.

01.151.247/0001-
71

22/06/2021
14:25:22

Este é nosso valor proposto

Pregoeiro 22/06/2021
14:26:25

Para BZS INFORMATICA LTDA. - Ok, obrigado pela resposta.

01.151.247/0001-
71

22/06/2021
14:26:28

Não é possível reduzir mais o valor

Pregoeiro 22/06/2021
14:26:49

Para BZS INFORMATICA LTDA. - Solicito a proposta reajusta de acordo com o último
lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas.

Pregoeiro 22/06/2021
14:27:01

Para BZS INFORMATICA LTDA. - Vou estar conferindo a documentação de habilitação.
Em caso de necessidade entro em contato via chat. Favor permanecer conectado.

Sistema 22/06/2021
14:27:26

Senhor fornecedor BZS INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 01.151.247/0001-71, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 1.

01.151.247/0001-
71

22/06/2021
14:33:38

O anexo referente ao ítem 1 consta em meus anexos, é preciso enviar de outra maneira?

Pregoeiro 22/06/2021
14:54:15

Para BZS INFORMATICA LTDA. - Sr. fornecedor, não encontramos em sua documentação
o item solicitado em edital 9.10.1, apresentação de, no mínimo, 1 (um) atestado ou

declaração de capacidade técnica.
Sistema 22/06/2021

14:54:30
Senhor Pregoeiro, o fornecedor BZS INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 01.151.247/0001-

71, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 22/06/2021

14:54:39
Para BZS INFORMATICA LTDA. - Em algum local isso foi anexado que eu não tenha

localicado?
Pregoeiro 22/06/2021

14:55:27
Para BZS INFORMATICA LTDA. - Não se encontra no SICAF e também não veio anexo

com a proposta.
01.151.247/0001-

71
22/06/2021
14:56:39

Faltou anexar este documento. É possível encaminhar?

Pregoeiro 22/06/2021
14:58:38

Para BZS INFORMATICA LTDA. - Infelizemente não.

Pregoeiro 22/06/2021
15:04:29

Para BZS INFORMATICA LTDA. - Após a etapa de lances, só poderá se realizar diligência,
com fundamento no art. 43, §3º, da Lei n.º 8.666/93, destinada a esclarecer ou
complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou

documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido
apresentados juntamente com a proposta.

Pregoeiro 22/06/2021
15:05:41

Para WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA - Sr.
Fornecedor, em virtude da inabilitação do fornecedor que ofereceu o melhor lance, fica o

Sr. como sendo o detentor do melhor lance para o item.
Pregoeiro 22/06/2021

15:06:35
Para WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA - Em busca da

proposta mais vantajosa para a administração pública, solicito que o Sr. verifique a
possibilidade de um maior desconto para o item vencido, é possível a redução do valor?

Pregoeiro 22/06/2021
15:10:48

Para WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA - Aguardo sua
resposta em 10 minutos.

Pregoeiro 22/06/2021
15:16:34

Para WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA - Sr.
Fornecedor, conseguimos negociar o valor?

Pregoeiro 22/06/2021
15:18:09

Para WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA - Sr.
Fornecedor, por não ter recebido resposta ao pedido de negociação, considero que não

queira negociar valores.
Sistema 22/06/2021

15:18:19
Senhor fornecedor WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA,

CNPJ/CPF: 10.786.517/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 22/06/2021 Para WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA - Solicito a
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15:18:34 proposta reajusta de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas)
horas.

Pregoeiro 22/06/2021
15:20:51

Para WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA - Favor constar
na proposta final todo o descritivo dos serviços que vão ser desenvolvidos, igual

solicitado no termo de referencia.
Pregoeiro 22/06/2021

17:27:29
Srs. Fornecedores estou suspendendo a sessão por termino do expediente. Retomamos

os trabalhos amanhã as 8 horas.
Pregoeiro 23/06/2021

08:00:37
Srs. fornecedores, bom dia. Estamos retomando os trabalhos.

Pregoeiro 23/06/2021
08:01:20

Srs. fornecedores, a empresa WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE
SOFTWARES LTDA, não enviou a proposta final readequada conforme solicitado, no
entanto, como não foram ofertados lances na etapa de lances, o valor permaneceu

inalterado, sendo assim, vou considerar a proposta inicialmente anexada como válida.
Pregoeiro 23/06/2021

08:04:14
Na sequencia, conforme item 11.2 do edital, convoco o fornecedor WORKSERV

DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA submeter-se à Análise de
Amostra do Software, cujo início se dará no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,

perante Comissão de Avaliação composta para este fim, onde a empresa deverá simular,
em tempo de execução, cada funcionalidade

Pregoeiro 23/06/2021
08:07:40

exigida pelo presente Termo de Referência.

Pregoeiro 23/06/2021
08:09:15

Assim sendo, fica suspensa a sessão e marcada a data de 01/07/2021 as 10h30min,
para reabertura da sessão e parecer final da avaliação realizada pela Equipe Técnica

(Comissão Especial de Avaliação).
Pregoeiro 01/07/2021

10:30:25
Srs. Fornecedores, bom dia. Estamos retomando os trabalhos.

Pregoeiro 01/07/2021
10:31:09

Conforme já informado anteriormente, os licitantes foram convocados via e-mail, para
na data de 28/06/2021 às 9:00 horas, participarem da sessão de avaliação de

conformidade do sistema. Compareceu a Licitante WORKSER DESENVOLVIMENTO E
COMERCIO DE SOFTWARE LTDA, empresa declarada vencedora provisória a qual

submeteu-se à Análise de Amostra do Software,
Pregoeiro 01/07/2021

10:31:25
perante Comissão de Avaliação composta para este fim, onde a mesma simulou cada

funcionalidade exigida pelo Termo de Referência.
Pregoeiro 01/07/2021

10:32:28
Nesta mesma data 28/06/2021, foi emitido um Laudo de Avaliação o qual foi entregue
ao Pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio. O mesmo atestava que a Licitante

WORKSER DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARE LTDA, conseguiu atender a
todos os requisitos mínimos na sessão de Avaliação de Conformidade estipulados.

Pregoeiro 01/07/2021
10:32:44

Sendo assim, declaro a mesma vencedora do certame.

Pregoeiro 01/07/2021
10:34:21

Conforme já informado, a análise da documentação da proponente declarada vencedora
do certame foi finalizada, e, verificou-se que a empresa enviou toda a documentação,

conforme solicita o edital.
Pregoeiro 01/07/2021

10:34:46
Cumpre salientar que o pregoeiro, de modo a privilegiar o interesse público desta

Administração, o princípio de competitividade e de vinculação ao instrumento
convocatório, cumpre a todos os itens do edital.Sempre ao fim da sessão, peço atenção
dos Fornecedores, principalmente os desclassificados/inabilitados para que não ocorra o

mesmo em próximos certames.
Pregoeiro 01/07/2021

10:35:12
Será realizada a HABILITAÇÃO da proponente, e em ato contínuo será aberto o prazo
para intenção de recurso, a qual, caso haja, deve ser motivada conforme a legalidade.

Pregoeiro 01/07/2021
10:35:32

A falta de manifestação imediata e motivada do Fornecedor quanto à intenção de
recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizada a

adjudicar o objeto ao Fornecedor declarado vencedor.
Pregoeiro 01/07/2021

10:36:08
Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

Sistema 01/07/2021
10:36:22

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 01/07/2021
10:36:49

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 01/07/2021 às
11:08:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura da sessão
pública

22/06/2021
14:00:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

22/06/2021
14:10:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

22/06/2021
14:21:23 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

22/06/2021
17:29:23 Previsão de reabertura: 23/06/2021 08:00:00; Fim do expediente.

Reativação 23/06/2021
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07:56:02
Suspensão

administrativa
23/06/2021
08:10:17 Previsão de reabertura: 01/07/2021 10:30:00; Avaliação de amostra.

Reativação 23/06/2021
16:44:43

Abertura do prazo 01/07/2021
10:36:22 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

01/07/2021
10:36:49

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 01/07/2021 às
11:08:00.

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 45, do Decreto 10.024
de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:08 horas do dia 01 de julho de 2021,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
ROBERTO SCHAUFELBERGER 
Pregoeiro Oficial

EDSON KNAUL
Equipe de Apoio

JESSICA GABRIELE FINCKLER
Equipe de Apoio

NILMA EGER
Equipe de Apoio

Voltar   
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