
Dispensa eletrônica 29/2022

Objeto: Contratação de serviço de Limpeza do ar-condicionado do CONFERE Brasília, conforme especificado no
Termo de Referência.

Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

UNIDADE
9

Adjudicado e Homologado
R$ 200,0000

Quantidade:

Situação:

Aceito para DOMINIO SERVICOS ADMINISTRAVOS LTDA, CNPJ 35.702.671/0001-89, pelo melhor lance R$
90,0000.

Propostas do item 1

42.880.677/0001-01 - ADMA DA CONCEICAO MORAIS 68963580253 Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 200,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: manutenção

41.542.271/0001-56 - ALESSANDRA DOS SANTOS DOREA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 187,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA (LIMPEZA) DE AR-CONDICIONADO -

Valor negociado: R$ 123,0000

20.075.295/0001-72 - ASSUNCAO SOCORRO MACIEL SOUSA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 198,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

23.755.537/0001-67 - BRUNO RIBEIRO GODOY Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 200,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Item 1 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Unidade de fornecimento:

Valor estimado:

Participação preferencial ME/EPP: Sim

Período para entrega de proposta: 20/09/2022 14:58:37 até 26/09/2022 07:59:59

Emergencial: Não
Período para envio de lances: 26/09/2022 08:00:00 até 26/09/2022 14:00:00
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Propostas do item 1

11.963.573/0001-37 - CLAUDIO ROBERTO DA SILVA 44367880168 Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 177,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Cada unidade de aparelho de ar condicionado terá manutenção no valor de R$177,00 reais.
Totalizando R$1593,00 reais, para a manutenção de nove aparelhos de ar condicionado.

35.702.671/0001-89 - DOMINIO SERVICOS ADMINISTRAVOS LTDA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 350,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Situação: Proposta adjudicada

Descrição detalhada: Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

15.251.123/0001-72 - EXODO COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 200,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

14.540.677/0001-27 - FACILITEX SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 200,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: diversos

28.122.014/0001-05 - J. R. DO NASCIMENTO COMERCIO E Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 200,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

21.585.488/0001-36 - JR GOMES COMERCIO E SERVICOS Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 200,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

30.390.699/0001-04 - JULIO CESAR SANTOS DA MATTA 08354655784 Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 199,9900 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Contratação de serviço de Limpeza do ar-condicionado de acordo com o aviso de dispensa.
Sem fornecimento de peças

23.929.719/0001-07 - PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 750,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza
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Propostas do item 1

35.580.460/0001-10 - RESULT NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 200,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

18.170.780/0001-83 - TIAGO GOMES CABRAL DOS SANTOS Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 200,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Serviço de Limpeza e higienização de ar condicionado com aplicação de bactericida
aromatizado air shield.

38.084.736/0001-68 - UNA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 600,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Lances do item 1
R$ 167,000026/09/2022 10:07:27 14.540.677/0001-27
R$ 147,000026/09/2022 10:08:36 18.170.780/0001-83
R$ 180,000026/09/2022 10:37:22 23.755.537/0001-67
R$ 190,000026/09/2022 11:27:44 21.585.488/0001-36
R$ 137,000026/09/2022 13:25:31 15.251.123/0001-72
R$ 127,000026/09/2022 13:55:00 41.542.271/0001-56
R$ 145,000026/09/2022 13:56:25 23.755.537/0001-67
R$ 166,000026/09/2022 13:57:03 21.585.488/0001-36
R$ 150,000026/09/2022 13:59:29 30.390.699/0001-04
R$ 100,000026/09/2022 13:59:52 35.702.671/0001-89
R$ 90,000026/09/2022 13:59:59 35.702.671/0001-89

Mensagens do chat do item 1

Enviado pelo sistema:
O item 1 teve empate real para o valor 200,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com
propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

26/09/2022 14:00:07

Enviado pelo sistema:
O item 1 está encerrado.

26/09/2022 14:00:07

Enviado pelo sistema para o participante 35.702.671/0001-89:
Sr.(a) Fornecedor, boa tarde. Está inteiramente ciente da especificação do objeto previsto no Termo de Referência?
Tem ciência de que o serviço será prestado em Brasília? Favor se manifestar via “chat”.

26/09/2022 14:04:36

Enviado pelo participante 35.702.671/0001-89:
Boa tarde, Sr. (a) Pregoeiro(a), temos ciência das especificações, bem como do local de prestação de serviço.

26/09/2022 14:06:59

Enviado pelo sistema para o participante 35.702.671/0001-89:
Sr. Fornecedor DOMINIO SERVICOS ADMINISTRAVOS LTDA, CNPJ 35.702.671/0001-89, você foi convocado
para negociação de valor do item 1. Justificativa: Recomendação do Plenário do TCU no Acórdão 2637/2015, com
a finalidade de tentar a negociação para reduzir o preço final, sendo dever da Administração, mesmo que a menor

26/09/2022 14:10:51
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Mensagens do chat do item 1

proposta seja inferior à estimativa do certame..

Enviado pelo sistema para o participante 35.702.671/0001-89:
Solicitamos verificar a possibilidade de melhorar o seu preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta
comercial ajustada e documento com as especificações técnicas do objeto para análise e parecer da área requisitante.

26/09/2022 14:11:36

Enviado pelo participante 35.702.671/0001-89:
Sr.(a) Pregoeiro(a), para garantir a boa execução do objeto, já estamos no nosso melhor preço. Não conseguimos
reduzir mais.

26/09/2022 14:12:29

Enviado pelo participante 35.702.671/0001-89:
A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor DOMINIO SERVICOS ADMINISTRAVOS LTDA, CNPJ
35.702.671/0001-89, mantendo o valor de R$ 90,0000.

26/09/2022 14:14:11

Enviado pelo sistema para o participante 35.702.671/0001-89:
Sr. Fornecedor DOMINIO SERVICOS ADMINISTRAVOS LTDA, CNPJ 35.702.671/0001-89, você foi convocado
para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 26/09/2022. Justificativa:
Solicitamos verificar a possibilidade de melhorar o seu preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta
comercial ajustada e documento com as especificações técnicas do objeto para análise e parecer da área
requisitante..

26/09/2022 14:20:48

Enviado pelo participante 35.702.671/0001-89:
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:03:16 de 26/09/2022. 8 anexos foram enviados
pelo fornecedor DOMINIO SERVICOS ADMINISTRAVOS LTDA, CNPJ 35.702.671/0001-89.

26/09/2022 15:03:16

Enviado pelo sistema para o participante 35.702.671/0001-89:
Prezado, solicito, por gentileza, retificação da proposta para fazer constar o marco inicial dos seus prazo conforme
o termo de Referência.

26/09/2022 15:53:58

Enviado pelo participante 35.702.671/0001-89:
Certo, faremos a retificação.

26/09/2022 15:58:41

Enviado pelo participante 35.702.671/0001-89:
Por gentileza, abrir anexo para envio

26/09/2022 15:59:21

Enviado pelo sistema para o participante 35.702.671/0001-89:
Sr. Fornecedor DOMINIO SERVICOS ADMINISTRAVOS LTDA, CNPJ 35.702.671/0001-89, você foi convocado
para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 26/09/2022. Justificativa: Prezado,
solicito, por gentileza, retificação da proposta para fazer constar o marco inicial dos seus prazo conforme o termo
de Referência.

26/09/2022 16:03:03

Enviado pelo participante 35.702.671/0001-89:
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:07:31 de 26/09/2022. 1 anexo foi enviado pelo
fornecedor DOMINIO SERVICOS ADMINISTRAVOS LTDA, CNPJ 35.702.671/0001-89.

26/09/2022 16:07:31

Enviado pelo sistema para o participante 41.542.271/0001-56:
¬¬¬Sr.(a) Fornecedor, boa tarde. Está inteiramente ciente da especificação do objeto previsto no Termo de
Referência? Favor se manifestar via “chat”.

27/09/2022 09:48:44

Enviado pelo sistema para o participante 41.542.271/0001-56:
Sr. Fornecedor ALESSANDRA DOS SANTOS DOREA 03654924778, CNPJ 41.542.271/0001-56, você foi
convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Recomendação do Plenário do TCU no Acórdão
2637/2015, com a finalidade de tentar a negociação para reduzir o preço final, sendo dever da Administração,
mesmo que a menor proposta seja inferior à estimativa do certame..

27/09/2022 10:08:51

Enviado pelo sistema para o participante 41.542.271/0001-56:
Sr. Fornecedor ALESSANDRA DOS SANTOS DOREA 03654924778, CNPJ 41.542.271/0001-56, você foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 27/09/2022. Justificativa:

27/09/2022 10:12:09
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Mensagens do chat do item 1

Diante da inabilitação do primeiro colocado (a), solicito o envio da proposta formal, verifique, por gentileza, a
possibilidade de melhorar o seu preço e que encaminhe pelo sistema..

Enviado pelo sistema para o participante 41.542.271/0001-56:
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:10:00 de 27/09/2022. Nenhum anexo foi enviado
pelo fornecedor ALESSANDRA DOS SANTOS DOREA 03654924778, CNPJ 41.542.271/0001-56.

27/09/2022 12:10:00

Enviado pelo participante 41.542.271/0001-56:
A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor ALESSANDRA DOS SANTOS DOREA 03654924778, CNPJ
41.542.271/0001-56, tendo informado o valor de R$ 123,0000.

27/09/2022 12:45:31

Enviado pelo participante 41.542.271/0001-56:
Sr. Pregoeiro,

27/09/2022 12:46:03

Enviado pelo participante 41.542.271/0001-56:
Desde Ontem, estou tendo dificuldades para acessar o portal. peço desculpas!

27/09/2022 12:46:31

Enviado pelo participante 41.542.271/0001-56:
Estou anexando proposta com melhor valor para que possamos dar sequencia. ok?

27/09/2022 12:47:02

Enviado pelo sistema para o participante 41.542.271/0001-56:
Compreendo, realmente, o acesso está bem difícil.

27/09/2022 12:55:33

Enviado pelo sistema para o participante 41.542.271/0001-56:
Abrirei um novo prazo em consideração a instabilidade do sistema.

27/09/2022 12:55:55

Enviado pelo sistema para o participante 41.542.271/0001-56:
Sr. Fornecedor ALESSANDRA DOS SANTOS DOREA 03654924778, CNPJ 41.542.271/0001-56, você foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:56:00 do dia 27/09/2022. Justificativa:
Diante da instabilidade do sistema, concedo novo prazo para o fornecimento da proposta. Desde já, solicito, por
gentileza, a possibilidade de melhorar o seu preço e que encaminhe pelo sistema.

27/09/2022 13:00:06

Enviado pelo participante 41.542.271/0001-56:
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:01:39 de 27/09/2022. 1 anexo foi enviado pelo
fornecedor ALESSANDRA DOS SANTOS DOREA 03654924778, CNPJ 41.542.271/0001-56.

27/09/2022 13:01:39

Enviado pelo participante 41.542.271/0001-56:
Sr. Pregoeiro, obrigada por sua compressão.

27/09/2022 13:02:35

Enviado pelo participante 41.542.271/0001-56:
Conforme solicitado, foi enviado proposta com uma pratica de precificação inferior ao anteriormente lançado por
mim.

27/09/2022 13:03:21

Enviado pelo sistema para o participante 41.542.271/0001-56:
Acuso o recebimento. A proposta foi encaminhada ao Setor Requisitante para atesto.

27/09/2022 13:24:04

Enviado pelo sistema para o participante 41.542.271/0001-56:
Por gentileza, solicito a retificação da proposta para retirar o item 1.3, visto que a condição não está em harmonia
com as especificidades do Termo de Referência, bem como aos ditames legais do Direito Administrativo.

27/09/2022 14:29:57

Enviado pelo sistema para o participante 41.542.271/0001-56:
Sr. Fornecedor ALESSANDRA DOS SANTOS DOREA 03654924778, CNPJ 41.542.271/0001-56, você foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 27/09/2022. Justificativa:
Por gentileza, solicito a retificação da proposta para retirar o item 1.3, visto que a condição não está em harmonia
com as especificidades do Termo de Referência, bem como aos ditames legais do Direito Administrativo..

27/09/2022 15:14:15

Enviado pelo participante 41.542.271/0001-56:
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:33:06 de 27/09/2022. 1 anexo foi enviado pelo
fornecedor ALESSANDRA DOS SANTOS DOREA 03654924778, CNPJ 41.542.271/0001-56.

27/09/2022 15:33:06
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Eventos do item 1

Encerramento etapa - Item com etapa aberta encerrada. 26/09/2022 14:00:07

Sorteio eletrônico - Item teve empate real para o valor 200,0000. Procedeu-se o sorteio
eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.

26/09/2022 14:00:07

Encerramento lances - Item encerrado para lances. 26/09/2022 14:00:07

Convocação negociação - Fornecedor DOMINIO SERVICOS ADMINISTRAVOS
LTDA, CNPJ 35.702.671/0001-89 convocado para negociação de valor.

26/09/2022 14:10:51

Mantido valor - Negociação encerrada. Fornecedor DOMINIO SERVICOS
ADMINISTRAVOS LTDA, CNPJ 35.702.671/0001-89 manteve R$ 90,0000.

26/09/2022 14:14:11

Convocação anexo - Fornecedor DOMINIO SERVICOS ADMINISTRAVOS LTDA,
CNPJ 35.702.671/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
26/09/2022 16:19:00. Motivo: Solicitamos verificar a possibilidade de melhorar o seu
preço e que encaminhe pelo sistema, via anexo, proposta comercial ajustada e
documento com as especificações técnicas do objeto para análise e parecer da área
requisitante..

26/09/2022 14:20:48

Envio encerrado - Fornecedor DOMINIO SERVICOS ADMINISTRAVOS LTDA, CNPJ
35.702.671/0001-89 finalizou o envio de anexo.

26/09/2022 15:03:16

Convocação anexo - Fornecedor DOMINIO SERVICOS ADMINISTRAVOS LTDA,
CNPJ 35.702.671/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
26/09/2022 16:30:00. Motivo: Prezado, solicito, por gentileza, retificação da proposta
para fazer constar o marco inicial dos seus prazo conforme o termo de Referência.

26/09/2022 16:03:03

Envio encerrado - Fornecedor DOMINIO SERVICOS ADMINISTRAVOS LTDA, CNPJ
35.702.671/0001-89 finalizou o envio de anexo.

26/09/2022 16:07:31

Aceitação - Fornecedor DOMINIO SERVICOS ADMINISTRAVOS LTDA, CNPJ
35.702.671/0001-89 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 90,0000.

27/09/2022 09:19:39

Inabilitação - Fornecedor DOMINIO SERVICOS ADMINISTRAVOS LTDA, CNPJ
35.702.671/0001-89 foi inabilitado. Motivo: Identificou-se no SICAF a aplicação da
sanção disposta no art. 7°, da Lei 10.520/02. Assim, de acordo com a doutrina
majoritária e com o acórdão do TCU-2081/2014 - Plenário, esta sanção produz efeito em
todos os entes da Federação e impede que o Fornecedor contrate com a Administração

27/09/2022 09:44:09

Mensagens do chat do item 1

Enviado pelo participante 41.542.271/0001-56:
Sr. Pregoeiro. Enviei os documentos pertinentes ao TR 1.3. Contudo, não percebi que proposta retificada para
retirada do item 1.3 de minha proposta não tinha sido anexado. Gentileza, me permita anexar!?

27/09/2022 15:40:11

Enviado pelo sistema para o participante 41.542.271/0001-56:
Sr. Fornecedor ALESSANDRA DOS SANTOS DOREA 03654924778, CNPJ 41.542.271/0001-56, você foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 27/09/2022. Justificativa:
Prezado, solicito a proposta formal com a retificação solicitada..

27/09/2022 15:59:21

Enviado pelo sistema para o participante 41.542.271/0001-56:
Prezado, concedi o prazo de meia hora para o envio da proposta.

27/09/2022 16:00:08

Enviado pelo participante 41.542.271/0001-56:
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:02:13 de 27/09/2022. 1 anexo foi enviado pelo
fornecedor ALESSANDRA DOS SANTOS DOREA 03654924778, CNPJ 41.542.271/0001-56.

27/09/2022 16:02:13
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Eventos do item 1

Pública..

Convocação negociação - Fornecedor ALESSANDRA DOS SANTOS DOREA
03654924778, CNPJ 41.542.271/0001-56 convocado para negociação de valor.

27/09/2022 10:08:51

Convocação anexo - Fornecedor ALESSANDRA DOS SANTOS DOREA 03654924778,
CNPJ 41.542.271/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
27/09/2022 12:10:00. Motivo: Diante da inabilitação do primeiro colocado (a), solicito o
envio da proposta formal, verifique, por gentileza, a possibilidade de melhorar o seu
preço e que encaminhe pelo sistema..

27/09/2022 10:12:09

Novo valor informado - Negociação encerrada. Fornecedor ALESSANDRA DOS
SANTOS DOREA 03654924778, CNPJ 41.542.271/0001-56 informou R$ 123,0000.

27/09/2022 12:45:31

Convocação anexo - Fornecedor ALESSANDRA DOS SANTOS DOREA 03654924778,
CNPJ 41.542.271/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
27/09/2022 13:56:00. Motivo: Diante da instabilidade do sistema, concedo novo prazo
para o fornecimento da proposta. Desde já, solicito, por gentileza, a possibilidade de
melhorar o seu preço e que encaminhe pelo sistema.

27/09/2022 13:00:06

Envio encerrado - Fornecedor ALESSANDRA DOS SANTOS DOREA 03654924778,
CNPJ 41.542.271/0001-56 finalizou o envio de anexo.

27/09/2022 13:01:39

Convocação anexo - Fornecedor ALESSANDRA DOS SANTOS DOREA 03654924778,
CNPJ 41.542.271/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
27/09/2022 16:40:00. Motivo:
Por gentileza, solicito a retificação da proposta para retirar o item 1.3, visto que a
condição não está em harmonia com as especificidades do Termo de Referência, bem
como aos ditames legais do Direito Administrativo..

27/09/2022 15:14:15

Envio encerrado - Fornecedor ALESSANDRA DOS SANTOS DOREA 03654924778,
CNPJ 41.542.271/0001-56 finalizou o envio de anexo.

27/09/2022 15:33:06

Convocação anexo - Fornecedor ALESSANDRA DOS SANTOS DOREA 03654924778,
CNPJ 41.542.271/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento:
27/09/2022 16:30:00. Motivo: Prezado, solicito a proposta formal com a retificação
solicitada..

27/09/2022 15:59:21

Envio encerrado - Fornecedor ALESSANDRA DOS SANTOS DOREA 03654924778,
CNPJ 41.542.271/0001-56 finalizou o envio de anexo.

27/09/2022 16:02:13

Aceitação - Fornecedor DOMINIO SERVICOS ADMINISTRAVOS LTDA, CNPJ
35.702.671/0001-89 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 90,0000. Motivo: Diante do
respeitável parecer jurídico da Procuradoria, restou necessário o restabelecimento da
habilitação da empresa DOMÍNIO SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS LTDA, na
Dispensa Eletrônica nº 029/2022..

03/10/2022 11:15:38

Habilitação - Fornecedor DOMINIO SERVICOS ADMINISTRAVOS LTDA, CNPJ
35.702.671/0001-89 foi habilitado.

03/10/2022 11:16:12

Adjudicação - Fornecedor DOMINIO SERVICOS ADMINISTRAVOS LTDA, CNPJ
35.702.671/0001-89 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 90,0000.

20/10/2022 18:04:52

Homologação - Item homologado. 20/10/2022 18:04:52

Mensagens do chat da dispensa 29/2022
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Mensagens do chat da dispensa 29/2022

Enviado pelo sistema:
A sessão pública está aberta. A partir deste momento todos os itens estão abertos para disputa até as 14:00.
Mantenham-se conectados.

26/09/2022 08:00:03

Enviado pelo sistema:
Prezados Fornecedores, bom dia! Inicialmente agradeço a participação de todos. Em caso de dúvidas, entrem em
contato por e-mail: compras@confere.org.br

26/09/2022 10:06:01

Enviado pelo sistema:
Contudo, nossa comunicação será via “chat”, é imprescindível que acompanhem as mensagens por aqui. Ao final
do expediente, avisaremos no chat a suspensão, agendando nova data e horário para retomada da Dispensa

26/09/2022 10:06:18

Enviado pelo sistema:
Recomendamos que estejam atentos às especificações previstas no TR, com acesso disponível também no Portal do
Confere https://www.confere.org.br/dispensas-eletronicas.php?disp=8744, em especial, a descrição do objeto,
condições de entrega e sanções administrativas.

26/09/2022 10:07:03

Enviado pelo sistema:
Ressalto que a prestação do serviço ocorrerá no CONFERE em Brasília, localizado Confere na SBS, QDR 02,
Bloco Q, Edifício João Carlos Saad – 14º andar, SLS. 1401 a 1406
CEP: 70070-120

26/09/2022 10:08:46

Enviado pelo sistema:
Portanto, vejam a disponibilidade para a prestação do serviço na localidade.

26/09/2022 10:09:16

Enviado pelo sistema:
Srs. Fornecedores, aproveitem a fase de LANCES que vai até as 14h00. Melhorem seus valores! Importante frisar
que o CONFERE é uma Autarquia Federal com recursos próprios, ou seja, as dispensas apenas são realizadas após
previsão orçamentária destinadas ao pagamento do objeto sem atrasos.

26/09/2022 10:21:03

Enviado pelo sistema:
Sr. Fornecedores, falta pouco! Melhorem os seus lances e não percam esta oportunidade!

26/09/2022 11:14:19

Enviado pelo sistema:
Recomendamos que mantenham atualizadas as informações constantes no cadastro junto ao SICAF,
principalmente telefone, e-mail e as certidões.

26/09/2022 11:47:37

Enviado pelo sistema:
*IMPORTANTE*: pedimos a gentileza que após o encerramento da fase de lances, PERMANEÇAM on-line para
que a nossa comunicação seja via "chat". Isso é fundamental para transparência e lisura do processo.

26/09/2022 11:47:58

Enviado pelo sistema:
Nessa oportunidade será verificada:  1) a conformidade da proposta com o objeto descrito no TR, 2) solicitado
esclarecimentos 3) negociado o preço, 4) solicitado envio dos anexos, e 5) verificada regularidade.

26/09/2022 11:48:16

Enviado pelo sistema:
Caso a Dispensa Eletrônica não seja finalizada hoje, comunicaremos via “chat” uma nova data e horário para
continuidade dos trabalhos. Por isso é FUNDAMENTAL acompanhar as mensagens por aqui.

26/09/2022 11:48:36

Enviado pelo sistema:
Srs. Fornecedores, aproveitem a fase de LANCES que vai até as 14h00. Melhorem seus valores!

26/09/2022 13:12:48

Enviado pelo sistema:
A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na
linha do tempo.

26/09/2022 14:00:45

Enviado pelo sistema:
Prezados, a proposta foi encaminhada ao setor Requisitante para análise.

26/09/2022 15:14:47
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Enviado pelo sistema:
Prezados, bom dia!
Peço desculpas por não ter informado o fim do nosso expediente, mas ontem o site do compra.gov.br não estava
mais entrando. Então, não foi possível o contato.

27/09/2022 09:04:38

Enviado pelo sistema:
Prezados, o primeiro Fornecedor foi inabilitado, pois Identificou-se no SICAF a aplicação da sanção disposta no
art. 7°, da Lei 10.520/02. Assim, de acordo com a doutrina majoritária e com o acórdão do TCU-2081/2014 -
Plenário, esta sanção produz efeito em todos os entes da Federação e impede que o Fornecedor contrate com a
Administração Pública.

27/09/2022 09:45:28

Enviado pelo sistema:
A documentação foi impressa e juntada à pasta do processo, para que a Procuradoria desta Entidade tome as
medidas cabíveis.

27/09/2022 09:46:40

Enviado pelo sistema:
Prezados, diante da inabilitação do primeiro colocado, seguimos para o próximo fornecedor.

27/09/2022 10:09:23

Enviado pelo sistema:
Por gentileza, permaneçam on-line para acompanhar o chat.

27/09/2022 10:10:04

Enviado pelo sistema:
Prezados, boa tarde! Em virtude da divergência apresentada entre o disposto no SICAF e na documentação do
primeiro colocado, iremos suspender a sessão para em diligência, analisarmos a sanção identificada.

27/09/2022 16:28:51

Enviado pelo sistema:
Dessa forma, retornaremos a nossa sessão amanhã, 28/09/2022, às 13h.

27/09/2022 16:29:56

Enviado pelo sistema:
Obrigada pela compreensão

27/09/2022 16:30:10

Enviado pelo sistema:
Prezados, diante da documentação recebida em sede de diligência, o processo administrativo foi encaminhado à
Procuradoria-Geral para análise.

28/09/2022 12:45:29

Enviado pelo sistema:
Dessa forma, iremos suspender a Dispensa Eletrônica até às 13h do dia 29/09/2022.

28/09/2022 12:46:06

Enviado pelo sistema:
Prezados, boa tarde! A documentação ainda encontra-se em análise. Assim, iremos suspender a sessão novamente.
Retornaremos na segunda, 03/10/2022, às 13h.

29/09/2022 13:54:34

Enviado pelo sistema:
Bom dia, prezados. Retornaremos  nossa sessão hoje, às 13h. Porém, inicialmente, gostaria de compartilhar com
vocês o respeitável parecer jurídico da Procuradoria-Geral.

03/10/2022 11:07:44

Enviado pelo sistema:
PARECER Nº 95/2022 – Procuradoria-Geral Ref: Inabilitação - Proc. adm. – Dispensa Eletrônica nº 029/2022 -
Serviço de Limpeza de Ar-Condicionado (Brasília).

03/10/2022 11:08:01

Enviado pelo sistema:
1. Trata o presente de análise quanto a viabilidade e a legalidade da inabilitação da Empresa DOMÍNIO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, licitante, participante do procedimento da contratação direta em
epígrafe.

2.  Em apertada síntese, a empresa supramencionada teve sua proposta inabilitada em razão de constar na
Declaração do Sistema de Cadastramento Unificado dos Fornecedores (SICAF), o apontamento de ocorrências
impeditivas indiretas.

03/10/2022 11:08:17
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Enviado pelo sistema:
3. Tais apontamentos tiveram como fundamentos o impedimento de licitar e contratar com os entes
federativos, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02 e a suspensão temporária de licitar, na forma do inciso III
do art. 87 da Lei nº 8666/93, conforme demostrou o Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor
– SICAF, juntado aos autos pela Assessora Jurídica Dra. Helen Gomes.

03/10/2022 11:08:37

Enviado pelo sistema:
4. Oportunizada a manifestação sobre o ocorrido à empresa licitante inabilitada, a mesma, por intermédio
do ofício explicativo nº 18/2022 (anexo), tendo como subscritor o Sr. Thiago de Carvalho Palácio (atual sócio da
empresa licitante), informou que “não possui e jamais possuiu sanção impeditiva/suspensiva”, que a inabilitação
teria sido “equivocada”, pois, a sanção imposta não foi aplicada a ela, e, sim, à empresa Palácio Serviços Gerais
Eireli

03/10/2022 11:09:20

Enviado pelo sistema:
, não havendo correspondentes societários entre esta e aquela, juntando anexos.

03/10/2022 11:09:31

Enviado pelo sistema:
5. Vieram os autos, para análise das referidas questões.

6. Incialmente, cumpre apontar que em regra, as ocorrências impeditivas indiretas de licitar, constantes no
SICAF, não podem ser óbice à participação de empresa licitante no certame. Entretanto, a contrário sensu, o
impedimento se mostra legal, quando após diligência, seja apurado que há provas suficientes de que a criação de
uma nova empresa para participação de procedimentos licitatórios

03/10/2022 11:09:48

Enviado pelo sistema:
ou em contratações diretas, tivera o objetivo de se desvencilhar da aplicação de penalidade em sociedade
empresarial, em que anteriormente participava como sócio (Acórdão TCU nº 534/2020 – Primeira Câmara).

03/10/2022 11:09:59

Enviado pelo sistema:
7. Firmadas tais premissas, importante é observar os seguintes fatos:

a. Consta apontamento de ocorrência impeditiva indireta (impedimento de licitar e contratar - art. 7º da Lei
nº 10.520/02 e suspensão de contratar nos termos do art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93) para a Empresa
Domínio Serviços Administrativos LTDA, inobstante, estranhamente, o representante da referida licitante juntar
Declaração do SICAF sem as referidas ocorrências;

03/10/2022 11:10:12

Enviado pelo sistema:
b. A fim de apurar tais impeditivos foi levantado relatório de ocorrências do SICAF. Da leitura do referido
documento, extrai-se que o Sr. Thiago de Carvalho Palácio, foi sócio da Empresa Palácio Serviços Gerais Eireli
(CNPJ
nº 19.152.371/0001-17), sendo este vínculo o fundamento dos apontamentos no item acima.

03/10/2022 11:10:21

Enviado pelo sistema:
8. Da análise mais detida dos fatos, verifica-se que as penalidades supramencionadas tiveram origem no PA
nº 01/2022-S.Just de 07 de fevereiro de 2022 – 8º Batalhão de Engenharia de Construção- Ministério do Exército,
por inexecução contratual (deixar de entregar objetos contratados) oriundas dos compromissos assumidos como
vencedora no Pregão Eletrônico nº 14/2021, publicado em 24/05/2021 (Edital em anexo).

03/10/2022 11:10:34

Enviado pelo sistema:
9. Aponta-se para o fato de que, no relatório do SICAF, o Sr. Thiago de Carvalho Palácio se retirou do
quadro societário da Empresa Palácio Serviços Gerais Eireli (CNPJ nº 19.152.371/0001-17) em 17/03/2021.

03/10/2022 11:10:43

Enviado pelo sistema:
10. Neste diapasão, antes mesmo do início do certame nº 14/2021, que originou a aplicação da sanção, o
referido sócio já não fazia parte da referida empresa, não se podendo atribuir ao mesmo a responsabilidade pelos
atos praticados, posteriormente, à sua saída da sociedade, bem como a tentativa de burlar a aplicação de sanção em

03/10/2022 11:10:59
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Início julgamento de propostas - Início da etapa de julgamento de propostas 26/09/2022 14:00:44
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certame posterior.

Enviado pelo sistema:
11. Importante é observar que, apesar de haver fortes indícios de vínculo familiar entre os sócios das
sociedades empresárias acima citadas, não se permite concluir que a licitante foi criada com o intuito de participar
de futuros certames sem impeditivos sancionatórios.

03/10/2022 11:11:08

Enviado pelo sistema:
12. E, por fim, vale ressaltar que o impedimento ou a suspensão do direito de licitar, deve ser analisado com
as devidas cautelas, pois trata-se de modalidade de restrição de direitos constitucionais, relativos à igualdade e à
liberdade de trabalho e profissão.

13. Diante do exposto, opina esta Procuradoria-Geral pelo restabelecimento da habilitação da empresa
DOMÍNIO SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS LTDA, na Dispensa Eletrônica nº 029/2022.

03/10/2022 11:11:20

Enviado pelo sistema:
É o parecer, s.m.j.

Rio de janeiro, 03 de outubro de 2022.

Izaac Pereira Inácio
Procurador-Geral

03/10/2022 11:11:33

Enviado pelo sistema:
Senhores Fornecedores, informo lhes que esta Agente da contratação acolheu integralmente o respeitável parecer
jurídico da Procuradoria-Geral. Sendo assim, houve o restabelecimento da habilitação da empresa DOMÍNICO
SERVIÇOS ADMINISTRAVOS LTDA e o retorno da fase.

03/10/2022 11:18:44
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