
Pregão Eletrônico

389471.32018 .3142 .5058 .27770755558 

Conselho Regional de Odontologia da Bahia

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00003/2018

Às 14:00 horas do dia 26 de junho de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos 
membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 012018 de 22/01/2018, em 
atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 
31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 032018, para realizar os procedimentos relativos ao 
Pregão nº 00003/2018. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - A presente Licitação tem como objeto a 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Auxiliar de Serviços Gerais 
em Conservação, Copeira e de Porteiro a serem executados nas dependências da Sede do CRO/BA, 
localizada na Capital, incluindo fornecimento de uniforme, equipamentos, ferramentas, EPIs, necessários 
para a execução dos serviços contratados, conforme especificado neste Edital e Termo de Referência.. 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: Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Inter NAS - 44 Horas Semanais 
Diurnas - Produtividade 600 m2
Descrição Complementar: a)Remover, com pano úmido, o pó das mesas, armários, arquivos, 
prateleiras, persianas, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive 
aparelhos elétricos, extintores de incêndio, etc; b)Passar pano umedecido em álcool nos telefones; c)
Remover o pó, com pano seco, dos computadores e monitores d)Proceder à lavagem de bacias, 
assentos e pias dos sanitários com desinfetante, lavar o banheiro completo uma vez ao dia. e)Varrer e 
passar pano úmido nos pisos; f)Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido os 
sanitários, quando necessário; g)Retirar o lixo das salas, no mínimo uma vez ao dia, acondicionando-o 
em sacos plásticos e fazendo a remoção para local indicado; h)Retirar o lixo dos cestos dos sanitários 
duas vezes ao dia, ou quando necessário; i)Utilizar os equipamentos fornecidos pela contratada, como 
máscara, luvas e tocas, quando da execução dos serviços; j)Proceder à coleta seletiva do papel e 
demais dejetos para reciclagem, quando couber; k)Limpar atrás dos móveis, armários, arquivos, 
prateleiras; l)Limpar, com produtos adequados, portas, móveis revestidos de fórmica, vidro ou 
materiais assemelhados; m)
Tratamento Diferenciado: - 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: 01

Valor estimado: R$ 32.149,0000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de 
recurso

Aceito para: SANEBA CONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 2.500,0000 e com valor 
negociado a R$ 2,5000 . 

Item: 2 
Descrição: Prestação de Serviços de Portaria / Recepção
Descrição Complementar: a)Fiscalizar, b)Observar e orientar a entrada e saída de pessoas; c)
Receber, identificar e encaminhar as pessoas aos destinatários; d)Abrir e fechar as dependências de 
prédios; e)Receber a correspondência e encaminhá-la ao protocolo; f)Atender e efetuar ligação 
telefônica; g)Receber e transmitir mensagens; h)Manter o quadro de chaves, controlando seu uso e 
guarda; i)Comunicar à autoridade competente as irregularidades verificadas; j)Zelar pela ordem, 
segurança e limpeza da área sob sua responsabilidade; k)Inspecionar os locais ou instalações do 
prédio, cuja segurança ou conservação implique em maior responsabilidade; l)Manter em condições de 
funcionamento os equipamentos de proteção contra incêndio ou quaisquer outros relativos à segurança 
do prédio; m)Auxiliar nas atividades de administrativas; n)Executar outras tarefas de mesma natureza 
e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional
Tratamento Diferenciado: - 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
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Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: 01
Valor estimado: R$ 34.389,0000 Situação: Aceito e Habilitado 

Aceito para: LUCIVALDA SOUZA DE SANTANA 22884599568, pelo melhor lance de R$ 7.500,0000 e 
com valor negociado a R$ 7,5000 . 

Item: 3 
Descrição: Prestação de Serviços de Copeiragem
Descrição Complementar: a)Preparar café, chá, suco sempre que necessário; b)Servir café, chá, 
suco e água, sempre que necessário ou solicitado; c)Atender a sala de reunião sempre que solicitado; 
d)Manter o ambiente de trabalho sempre limpo e organizado; e)Proceder a higienização e lavagem de 
copos, talheres, pratos, xícaras, bandejas e outros utensílios e equipamentos, sempre que for 
necessário ou determinado; f)Fazer levantamento do material necessário para execução dos serviços e 
repassar ao departamento responsável do CRO/BA, mantendo estoque razoável; g)Informar ao 
departamento competente do CRO/BA, de forma imediata, qualquer problema que venha a ocorrer com 
os equipamentos disponíveis na copa; h)Zelar pelos equipamentos, objetos e materiais disponibilizados 
para execução dos serviços; i)Utilizar os equipamentos fornecidos pela contratada, como máscara, 
luvas e toucas, quando da manipulação de quaisquer alimentos. j)Trajar uniforme condizente com as 
atividades de Copa
Tratamento Diferenciado: - 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: 01
Valor estimado: R$ 32.724,0000 Situação: Aceito e Habilitado 

Aceito para: SANEBA CONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.800,0000 e com valor 
negociado a R$ 1,8000 . 

Histórico
Item: 1 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Inter NAS - 44 Horas Semanais Diur
m2

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. V

15.466.183/0001-02 SANEBA 
CONSTRUCOES 
LTDA

Sim Sim 1 R$ 2.500,0000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: conforme edital

14.970.261/0001-49 LUCIVALDA SOUZA 
DE SANTANA 
22884599568

Sim Sim 1 R$ 4.500,0000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pregão Eletrônico - A presente Licitação tem 
empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Auxiliar de Serviços Gerais e
Porteiro a serem executados nas dependências da Sede do CRO/BA, localizada na Capital, inclui
equipamentos, ferramentas, EPIs, necessários para a execução dos serviços contratados, confo
Termo de Referência.

13.570.532/0001-06 PREMIER SERVICOS 
E 
EMPREENDIMENTOS 
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 32.137,0000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação
Semanais Diurnas - Produtividade 600 m2

06.953.760/0001-08 CONSULTSERV 
SERVICOS E 
EMPREENDIMENTOS 
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 32.146,9200 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a)Remover, com pano úmido, o pó das mesas, a
persianas, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos e
etc; b)Passar pano umedecido em álcool nos telefones; c)Remover o pó, com pano seco, dos
Proceder à lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com desinfetante, lavar o banheir
Varrer e passar pano úmido nos pisos; f)Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonet
necessário; g)Retirar o lixo das salas, no mínimo uma vez ao dia, acondicionando-o em sacos 
para local indicado; h)Retirar o lixo dos cestos dos sanitários duas vezes ao dia, ou qu
equipamentos fornecidos pela contratada, como máscara, luvas e tocas, quando da execução do
seletiva do papel e demais dejetos para reciclagem, quando couber; k)Limpar atrás dos
prateleiras; l)Limpar, com produtos adequados, portas, móveis revestidos de fórmica, vidro ou m

12.202.614/0001-35 M. K. R. PESSOA Sim Sim 1 R$ 32.149,0000 R$
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: a)Remover, com pano úmido, o pó d
prateleiras, persianas, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive
de incêndio, etc; b)Passar pano umedecido em álcool nos telefones; c)Remover o pó, com pa
monitores d)Proceder à lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com desinfetante, l
vez ao dia. e)Varrer e passar pano úmido nos pisos; f)Abastecer com papel toalha, papel h
sanitários, quando necessário; g)Retirar o lixo das salas, no mínimo uma vez ao dia, acondici
fazendo a remoção para local indicado; h)Retirar o lixo dos cestos dos sanitários duas vezes ao
Utilizar os equipamentos fornecidos pela contratada, como máscara, luvas e tocas, quando 
Proceder à coleta seletiva do papel e demais dejetos para reciclagem, quando couber; k)Limp
arquivos, prateleiras; l)Limpar, com produtos adequados, portas, móveis revestidos de 
assemelhados; m)

17.475.144/0001-05 SANTANA 
EMPREENDIMENTOS 
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 32.149,0000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas In
Diurnas - Produtividade 600 m2 .

21.746.218/0001-60 KAY SERVICOS E 
CONSERVACAO 
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 32.149,9200 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A presente Licitação tem como objeto a contrataçã
prestação de serviços contínuos de Auxiliar de Serviços Gerais em Conservação, Copeira e de Po
dependências da Sede do CRO/BA, localizada na Capital, incluindo fornecimento de uniforme
EPIs, necessários para a execução dos serviços contratados, conforme especificado neste E
Proposta válida por 90 dias.

27.180.631/0001-96 MGS SERVICOS 
TEMPORARIOS 
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 32.149,9200 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação
Semanais Diurnas - Produtividade 600 m2

15.827.180/0001-57 APTA SERVICOS DE 
TERCEIRIZACAO 
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 32.149,9200 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação -
o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, persianas, caixilhos das janelas, bem como 
inclusive aparelhos elétricos, extintores de incêndio, etc; b)Passar pano umedecido em álcool n
com pano seco, dos computadores e monitores d)Proceder à lavagem de bacias, assento
desinfetante, lavar o banheiro completo uma vez ao dia. e)Varrer e passar pano úmido nos
toalha, papel higiênico e sabonete líquido os sanitários, quando necessário; g)Retirar o lixo das
dia, acondicionando-o em sacos plásticos e fazendo a remoção para local indicado; h)Retirar o
duas vezes ao dia, ou quando necessário; i)Utilizar os equipamentos fornecidos pela contratada
quando da execução dos serviços; j)Proceder à coleta seletiva do papel e demais dejetos para 
Limpar atrás dos móveis, armários, arquivos, prateleiras; l)Limpar, com produtos adequados
fórmica, vidro ou materiais assemelhados; m)

09.540.692/0001-35 BETA BRASIL 
SERVICOS DE 
CONSERVACAO E 
LIMPEZA LTDA

Não Não 1 R$ 32.149,9200 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: )Remover, com pano úmido, o pó das mesas, a
persianas, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos e
etc; b)Passar pano umedecido em álcool nos telefones; c)Remover o pó, com pano seco, dos
Proceder à lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com desinfetante, lavar o banheir
Varrer e passar pano úmido nos pisos; f)Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonet
necessário; g)Retirar o lixo das salas, no mínimo uma vez ao dia, acondicionando-o em sacos 
para local indicado; h)Retirar o lixo dos cestos dos sanitários duas vezes ao dia, ou qu
equipamentos fornecidos pela contratada, como máscara, luvas e tocas, quando da execução do
seletiva do papel e demais dejetos para reciclagem, quando couber; k)Limpar atrás dos
prateleiras; l)Limpar, com produtos adequados, portas, móveis revestidos de fórmica, vidro ou m

20.168.618/0001-72 TOTAL LIMP 
SERVICOS 
TERCEIRIZADOS 
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 32.149,9200 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a)Remover, com pano úmido, o pó das mesas, a
persianas, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos e
etc; b)Passar pano umedecido em álcool nos telefones; c)Remover o pó, com pano seco, dos
Proceder à lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com desinfetante, lavar o banheir
Varrer e passar pano úmido nos pisos; f)Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonet
necessário; g)Retirar o lixo das salas, no mínimo uma vez ao dia, acondicionando-o em sacos 
para local indicado; h)Retirar o lixo dos cestos dos sanitários duas vezes ao dia, ou qu
equipamentos fornecidos pela contratada, como máscara, luvas e tocas, quando da execução do
seletiva do papel e demais dejetos para reciclagem, quando couber; k)Limpar atrás dos
prateleiras; l)Limpar, com produtos adequados, portas, móveis revestidos de fórmica, vidro ou m

12.256.355/0001-25 Sim Sim 1 R$ 32.149,9200 R$

Página 3 de 21COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

29/11/2018https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/ata3.asp?co_uasg=389471&num...



LIMPMAX 
ADMINISTRADORA 
DE SERVICOS 
EIRELI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a)Remover, com pano úmido, o pó das mesas, a
persianas, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos e
etc; b)Passar pano umedecido em álcool nos telefones; c)Remover o pó, com pano seco, dos
Proceder à lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com desinfetante, lavar o banheir
Varrer e passar pano úmido nos pisos; f)Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonet
necessário; g)Retirar o lixo das salas, no mínimo uma vez ao dia, acondicionando-o em sacos 
para local indicado; h)Retirar o lixo dos cestos dos sanitários duas vezes ao dia, ou qu
equipamentos fornecidos pela contratada, como máscara, luvas e tocas, quando da execução do
seletiva do papel e demais dejetos para reciclagem, quando couber; k)Limpar atrás dos
prateleiras; l)Limpar, com produtos adequados, portas, móveis revestidos de fórmica, vidro ou m

29.066.378/0001-70 JCBD 
CONSTRUTORA 
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 32.149,9200 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a)Remover, com pano úmido, o pó das mesas, a
persianas, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos e
etc; b)Passar pano umedecido em álcool nos telefones; c)Remover o pó, com pano seco, dos
Proceder à lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com desinfetante, lavar o banheir
Varrer e passar pano úmido nos pisos; f)Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonet
necessário; g)Retirar o lixo das salas, no mínimo uma vez ao dia, acondicionando-o em sacos 
para local indicado; h)Retirar o lixo dos cestos dos sanitários duas vezes ao dia, ou qu
equipamentos fornecidos pela contratada, como máscara, luvas e tocas, quando da execução do
seletiva do papel e demais dejetos para reciclagem, quando couber; k)Limpar atrás dos
prateleiras; l)Limpar, com produtos adequados, portas, móveis revestidos de fórmica, vidro ou m

05.025.180/0001-80 PARCEIRO 
EMPREENDIMENTOS 
- EIRELI

Não Não 1 R$ 32.149,9200 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação
Semanais Diurnas - Produtividade 600 m2

03.637.701/0001-24 SETOPAR - 
SERVICOS 
TERCEIRIZADOS 
DO OESTE DO 
PARANA EIR

Sim Sim 1 R$ 32.149,9200 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a)Remover, com pano úmido, o pó das mesas, a
persianas, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos e
etc; b)Passar pano umedecido em álcool nos telefones; c)Remover o pó, com pano seco, dos
Proceder à lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com desinfetante, lavar o banheir
Varrer e passar pano úmido nos pisos; f)Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonet
necessário; g)Retirar o lixo das salas, no mínimo uma vez ao dia, acondicionando-o em sacos 
para local indicado; h)Retirar o lixo dos cestos dos sanitários duas vezes ao dia, ou qu
equipamentos fornecidos pela contratada, como máscara, luvas e tocas, quando da execução do
seletiva do papel e demais dejetos para reciclagem, quando couber; k)Limpar atrás dos
prateleiras; l)Limpar, com produtos adequados, portas, móveis revestidos de fórmica, vidro ou m

08.885.182/0001-37 DALLAS SERVICOS 
EM GERAL EIRELI

Sim Sim 1 R$ 32.194,0200 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: )Remover, com pano úmido, o pó das mesas, a
persianas, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos e
etc; b)Passar pano umedecido em álcool nos telefones; c)Remover o pó, com pano seco, dos
Proceder à lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com desinfetante, lavar o banheir
Varrer e passar pano úmido nos pisos; f)Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonet
necessário; g)Retirar o lixo das salas, no mínimo uma vez ao dia, acondicionando-o em sacos 
para local indicado; h)Retirar o lixo dos cestos dos sanitários duas vezes ao dia, ou qu
equipamentos fornecidos pela contratada, como máscara, luvas e tocas, quando da execução do
seletiva do papel e demais dejetos para reciclagem, quando couber; k)Limpar atrás dos
prateleiras; l)Limpar, com produtos adequados, portas, móveis revestidos de fórmica, vidro ou m

08.605.338/0001-89 IARA LEILA GOMES 
DE CASTRO

Sim Sim 1 R$ 32.200,0000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação
Semanais Diurnas - Produtividade 600 m2

18.615.172/0001-35 DC MELO 
PRESTACAO DE 
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 1 R$ 33.000,0000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A presente Licitação tem como objeto a contrataçã
prestação de serviços contínuos de Auxiliar de Serviços Gerais em Conservação, Copeira e de Po
dependências da Sede do CRO/BA, localizada na Capital, incluindo fornecimento de uniforme
EPIs, necessários para a execução dos serviços contratados, conforme especificado neste Edital e

24.753.081/0001-69 EXSEG PRESTACAO 
DE SERVICOS LTDA

Sim Sim 1 R$ 33.512,1100 R$
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A presente Licitação tem como objeto a contrataçã
prestação de serviços contínuos de Auxiliar de Serviços Gerais em Conservação, Copeira e de Po
dependências da Sede do CRO/BA, localizada na Capital, incluindo fornecimento de uniforme
EPIs, necessários para a execução dos serviços contratados, conforme especificado neste E
Descrição: a)Remover, com pano úmido, o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, persia
como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos elétricos, extintores de incêndio, etc;
álcool nos telefones; c)Remover o pó, com pano seco, dos computadores e monitores d)P
assentos e pias dos sanitários com desinfetante, lavar o banheiro completo uma vez ao dia. e)V
pisos; f)Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido os sanitários, quando n
salas, no mínimo uma vez ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos e fazendo a remoção p
lixo dos cestos dos sanitários duas vezes ao dia, ou quando necessário; i)Utilizar os equipamen
como máscara, luvas e tocas, quando da execução dos serviços; j)Proceder à coleta seletiva d
reciclagem, quando couber; k)Limpar atrás dos móveis, armários, arquivos, prateleiras; l)Lim
portas, móveis revestidos de fórmica, vidro ou materiais assemelhados; m)

21.691.033/0001-03 GPR SISTEMA DE 
SERVICOS LTDA.

Sim Sim 1 R$ 33.840,0000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: a)Remover, com pano úmido, o pó d
prateleiras, persianas, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive
de incêndio, etc; b)Passar pano umedecido em álcool nos telefones; c)Remover o pó, com pa
monitores d)Proceder à lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com desinfetante, l
vez ao dia. e)Varrer e passar pano úmido nos pisos; f)Abastecer com papel toalha, papel h
sanitários, quando necessário; g)Retirar o lixo das salas, no mínimo uma vez ao dia, acondici
fazendo a remoção para local indicado; h)Retirar o lixo dos cestos dos sanitários duas vezes ao
Utilizar os equipamentos fornecidos pela contratada, como máscara, luvas e tocas, quando 
Proceder à coleta seletiva do papel e demais dejetos para reciclagem, quando couber; k)Limp
arquivos, prateleiras; l)Limpar, com produtos adequados, portas, móveis revestidos de 
assemelhados; m)

05.103.278/0001-08 VL COMERCIO 
SERVICOS E 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA

Sim Sim 1 R$ 35.000,0000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação
Semanais Diurnas - Produtividade 600 m2

08.612.581/0001-24 CANDIOTO 
CONSERVADORA 
LTDA

Sim Sim 1 R$ 35.000,0000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a)Remover, com pano úmido, o pó das mesas, a
persianas, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos e
etc; b)Passar pano umedecido em álcool nos telefones; c)Remover o pó, com pano seco, dos
Proceder à lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com desinfetante, lavar o banheir
Varrer e passar pano úmido nos pisos; f)Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonet
necessário; g)Retirar o lixo das salas, no mínimo uma vez ao dia, acondicionando-o em sacos 
para local indicado; h)Retirar o lixo dos cestos dos sanitários duas vezes ao dia, ou qu
equipamentos fornecidos pela contratada, como máscara, luvas e tocas, quando da execução do
seletiva do papel e demais dejetos para reciclagem, quando couber; k)Limpar atrás dos
prateleiras; l)Limpar, com produtos adequados, portas, móveis revestidos de fórmica, vidro ou m

14.125.360/0001-24 ELLU 
TERCEIRIZACAO 
LTDA

Sim Sim 1 R$ 36.000,0000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação
Semanais Diurnas - Produtividade 600 m2

07.815.993/0001-07 VERZZON 
-ADMINISTRACAO 
DE SERVICOS LTDA

Sim Sim 1 R$ 36.149,9200 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços de limpeza e conservação - 
semanais.

11.721.928/0001-81 SERVICE PACK 
EMPREENDIMENTOS 
E LOCACAO DE 
MAO DE OBRA E

Não Não 1 R$ 38.400,0000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação
Semanais Diurnas - Produtividade 600 m2

21.401.030/0001-80 MIX CONSTRUCAO 
E SERVICOS EIRELI

Sim Sim 1 R$ 39.000,0000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Apresentamos Proposta para a Prestação de Servi
Áreas Inter NAS - 44 Horas Semanais Diurnas - Produtividade 600 m2.

03.595.040/0001-11 BRASPE 
EMPREENDIMENTOS 
E SERVICOS LTDA

Não Não 1 R$ 40.115,0000 R$
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A presente Licitação tem como objeto a contrataçã
prestação de serviços contínuos de Auxiliar de Serviços Gerais em Conservação, Copeira e de Po
dependências da Sede do CRO/BA, localizada na Capital, incluindo fornecimento de uniforme
EPIs, necessários para a execução dos serviços contratados, conforme especificado 
Referência.Remover, com pano úmido, o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, persian
como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos elétricos, extintores de incêndio, etc;
álcool nos telefones; c)Remover o pó, com pano seco, dos computadores e monitores d)P
assentos e pias dos sanitários com desinfetante, lavar o banheiro completo uma vez ao dia. e)V
pisos; f)Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido os sanitários, quando n
salas, no mínimo uma vez ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos e fazendo a remoção p
lixo dos cestos dos sanitários duas vezes ao dia, ou quando necessário; i)Utilizar os equipamen
como máscara, luvas e tocas, quando da execução dos serviços; j)Proceder à coleta seletiva d
reciclagem, quando couber; k)Limpar atrás dos móveis, armários, arquivos, prateleiras; l)Lim
portas, móveis revestidos de fórmica, vidro ou materiais assemelhados; m)>validade da propost

02.962.798/0001-88 ROD TRANSPORTE 
E SERVICOS EIRELI

Sim Não 1 R$ 45.117,1200 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto: A presente Licitação tem como obje
especializada na prestação de serviços contínuos de Auxiliar de Serviços Gerais em Conservação
executados nas dependências da Sede do CRO/BA, localizada na Capital, incluindo forneciment
ferramentas, EPIs, necessários para a execução dos serviços contratados, conforme especifi
Referência. Proposta de Preços elaborada conforme Convenção Coletiva de Trabalho do 
2018/2018. Prazo de validade da Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias, contados d
Descrição: a)Remover, com pano úmido, o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, persia
como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos elétricos, extintores de incêndio, etc;
álcool nos telefones; c)Remover o pó, com pano seco, dos computadores e monitores d)P
assentos e pias dos sanitários com desinfetante, lavar o banheiro completo uma vez ao dia. e)V
pisos; f)Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido os sanitários, quando n
salas, no mínimo uma vez ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos e fazendo a remoção p
lixo dos cestos dos sanitários duas vezes ao dia, ou quando necessário; i)Utilizar os equipamen
como máscara, luvas e tocas, quando da execução dos serviços; j)Proceder à coleta seletiva d
reciclagem, quando couber; k)Limpar atrás dos móveis, armários, arquivos, prateleiras; l)Lim
portas, móveis revestidos de fórmica, vidro ou materiais assemelhados; m)

07.887.934/0001-36 ESFERA PRODUCAO 
E EVENTOS EIRELI

Sim Sim 1 R$ 47.071,0800 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação
Semanais Diurnas - Produtividade 600 m2

00.482.840/0001-38 LIDERANCA 
LIMPEZA E 
CONSERVACAO 
LTDA

Não Não 1 R$ 50.000,0000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: )Remover, com pano úmido, o pó das mesas, a
persianas, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos e
etc; b)Passar pano umedecido em álcool nos telefones; c)Remover o pó, com pano seco, dos
Proceder à lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com desinfetante, lavar o banheir
Varrer e passar pano úmido nos pisos; f)Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonet
necessário; g)Retirar o lixo das salas, no mínimo uma vez ao dia, acondicionando-o em sacos 
para local indicado; h)Retirar o lixo dos cestos dos sanitários duas vezes ao dia, ou qu
equipamentos fornecidos pela contratada, como máscara, luvas e tocas, quando da execução do
seletiva do papel e demais dejetos para reciclagem, quando couber; k)Limpar atrás dos
prateleiras; l)Limpar, com produtos adequados, portas, móveis revestidos de fórmica, vidro ou m

21.545.589/0001-83 R&B PRODUTOS E 
SERVICOS LTDA

Sim Sim 1 R$ 70.000,0000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação
Semanais Diurnas - Produtividade 600 m2

19.483.498/0001-19 EGS PRESTADORA 
DE SERVICOS - 
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 70.000,0000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a)Remover, com pano úmido, o pó das mesas, a
persianas, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos e
etc; b)Passar pano umedecido em álcool nos telefones; c)Remover o pó, com pano seco, dos
Proceder à lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com desinfetante, lavar o banheir
Varrer e passar pano úmido nos pisos; f)Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonet
necessário; g)Retirar o lixo das salas, no mínimo uma vez ao dia, acondicionando-o em sacos 
para local indicado; h)Retirar o lixo dos cestos dos sanitários duas vezes ao dia, ou qu
equipamentos fornecidos pela contratada, como máscara, luvas e tocas, quando da execução do
seletiva do papel e demais dejetos para reciclagem, quando couber; k)Limpar atrás dos
prateleiras; l)Limpar, com produtos adequados, portas, móveis revestidos de fórmica, vidro ou m

07.830.688/0001-86 DAMASCENO 
SERVICOS LTDA

Sim Sim 1 R$ 100.000,0000 R$ 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prest
Auxiliar de Serviços Gerais em Conservação, Copeira e de Porteiro a serem executados nas dep
localizada na Capital, incluindo fornecimento de uniforme, equipamentos, ferramentas, EPIs, ne
serviços contratados.
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01.851.688/0001-86 OBJETIVA LOCACAO 
DE MAO-DE-OBRA 
TEMPORARIA E 
SERVICOS E

Sim Não 1 R$ 1.000.000,0000 R$ 1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a)Remover, com pano úmido, o pó das mesas, a
persianas, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos e
etc; b)Passar pano umedecido em álcool nos telefones; c)Remover o pó, com pano seco, dos
Proceder à lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com desinfetante, lavar o banheir
Varrer e passar pano úmido nos pisos; f)Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonet
necessário; g)Retirar o lixo das salas, no mínimo uma vez ao dia, acondicionando-o em sacos 
para local indicado; h)Retirar o lixo dos cestos dos sanitários duas vezes ao dia, ou qu
equipamentos fornecidos pela contratada, como máscara, luvas e tocas, quando da execução do
seletiva do papel e demais dejetos para reciclagem, quando couber; k)Limpar atrás dos
prateleiras; l)Limpar, com produtos adequados, portas, móveis revestidos de fórmica, vidro ou m

17.426.041/0001-47 ALSERVICE 
SERVICOS 
ESPECIALIZADOS 
LTDA

Não Não 1 R$ 10.000.000,0000 R$ 1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservaçã
Semanais Diurnas - Produtividade 600 m2

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Ho
R$ 10.000.000,0000 17.426.041/0001-47 26/06/2018
R$ 1.000.000,0000 01.851.688/0001-86 26/06/2018
R$ 100.000,0000 07.830.688/0001-86 26/06/2018
R$ 70.000,0000 21.545.589/0001-83 26/06/2018
R$ 70.000,0000 19.483.498/0001-19 26/06/2018
R$ 50.000,0000 00.482.840/0001-38 26/06/2018
R$ 47.071,0800 07.887.934/0001-36 26/06/2018
R$ 45.117,1200 02.962.798/0001-88 26/06/2018
R$ 40.115,0000 03.595.040/0001-11 26/06/2018
R$ 39.000,0000 21.401.030/0001-80 26/06/2018
R$ 38.400,0000 11.721.928/0001-81 26/06/2018
R$ 36.149,9200 07.815.993/0001-07 26/06/2018
R$ 36.000,0000 14.125.360/0001-24 26/06/2018
R$ 35.000,0000 05.103.278/0001-08 26/06/2018
R$ 35.000,0000 08.612.581/0001-24 26/06/2018
R$ 33.840,0000 21.691.033/0001-03 26/06/2018
R$ 33.512,1100 24.753.081/0001-69 26/06/2018
R$ 33.000,0000 18.615.172/0001-35 26/06/2018
R$ 32.200,0000 08.605.338/0001-89 26/06/2018
R$ 32.194,0200 08.885.182/0001-37 26/06/2018
R$ 32.149,9200 20.168.618/0001-72 26/06/2018
R$ 32.149,9200 29.066.378/0001-70 26/06/2018
R$ 32.149,9200 21.746.218/0001-60 26/06/2018
R$ 32.149,9200 27.180.631/0001-96 26/06/2018
R$ 32.149,9200 15.827.180/0001-57 26/06/2018
R$ 32.149,9200 09.540.692/0001-35 26/06/2018
R$ 32.149,9200 12.256.355/0001-25 26/06/2018
R$ 32.149,9200 05.025.180/0001-80 26/06/2018
R$ 32.149,9200 03.637.701/0001-24 26/06/2018
R$ 32.149,0000 12.202.614/0001-35 26/06/2018
R$ 32.149,0000 17.475.144/0001-05 26/06/2018
R$ 32.146,9200 06.953.760/0001-08 26/06/2018
R$ 32.137,0000 13.570.532/0001-06 26/06/2018
R$ 4.500,0000 14.970.261/0001-49 26/06/2018
R$ 2.500,0000 15.466.183/0001-02 26/06/2018
R$ 32.000,0000 05.103.278/0001-08 26/06/2018
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R$ 32.145,0000 14.125.360/0001-24 26/06/2018
R$ 33.826,4400 03.595.040/0001-11 26/06/2018
R$ 32.146,9000 07.815.993/0001-07 26/06/2018
R$ 30.400,0000 17.475.144/0001-05 26/06/2018
R$ 30.539,5700 06.953.760/0001-08 26/06/2018
R$ 30.200,0000 05.103.278/0001-08 26/06/2018
R$ 30.230,5400 03.637.701/0001-24 26/06/2018
R$ 33.194,0400 00.482.840/0001-38 26/06/2018
R$ 29.000,0000 29.066.378/0001-70 26/06/2018
R$ 30.397,3200 14.125.360/0001-24 26/06/2018
R$ 31.894,3100 17.426.041/0001-47 26/06/2018
R$ 30.500,0000 12.202.614/0001-35 26/06/2018
R$ 28.900,0000 20.168.618/0001-72 26/06/2018
R$ 32.000,0000 08.612.581/0001-24 26/06/2018
R$ 30.380,0000 07.815.993/0001-07 26/06/2018
R$ 32.058,9900 07.830.688/0001-86 26/06/2018
R$ 29.813,0300 17.426.041/0001-47 26/06/2018
R$ 32.554,2900 11.721.928/0001-81 26/06/2018
R$ 32.149,5000 19.483.498/0001-19 26/06/2018

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item 
Evento Data Observações

Aberto 26/06/2018 
14:02:16 Item aberto.

Iminência de 
Encerramento

26/06/2018 
14:05:09 Batida iminente. Data/hora iminência: 26/06/2018 14:35:09.

Encerrado 26/06/2018 
14:49:45 Item encerrado

Aceite 26/06/2018 
15:07:41

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANEBA CONSTRUCOES LTDA, CN
02, pelo melhor lance de R$ 2.500,0000 e com valor negociado a R$ 2,5000
propostas impressas no prazo de 5 dias para analise das mesmas

Habilitado 26/06/2018 
15:11:33

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SANEBA CONSTRUCOES LTD
15.466.183/0001-02

Registro Intenção 
de Recurso

26/06/2018 
16:17:02

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ALSERVICE SERVICOS ESPECI
17426041000147. Motivo: Manifestamos intenção por vários motivos, entre 
arrematante não apresentou no sistema a proposta e documentos

Intenção de 
Recurso Recusada

28/06/2018 
12:55:15

Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: ALSERVICE SERVICOS ESPECIAL
17426041000147. Motivo: Foi solicitado a mesma a proposta via e mail, tend
para apresentação ou desclassificação da mesma, bem como a documentaçã

Intenções de Recurso para o Item 
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade

17.426.041/0001-47 26/06/2018 16:17 28/06/2018 12:55
Motivo Intenção:Manifestamos intenção por vários motivos, entre eles o principal a empr
apresentou no sistema a proposta e documentos
Motivo Aceite ou Recusa:Foi solicitado a mesma a proposta via e mail, tendo ela o prazo
apresentação ou desclassificação da mesma, bem como a documentação e que foi enviado

Item: 2 - Prestação de Serviços de Portaria / Recepção

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. V

* 15.466.183/0001-02 SANEBA 
CONSTRUCOES 
LTDA

Sim Sim 1 R$ 1.800,0000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: conforme edital
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14.970.261/0001-49 LUCIVALDA SOUZA 
DE SANTANA 
22884599568

Sim Sim 1 R$ 7.500,0000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pregão Eletrônico - A presente Licitação tem 
empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Auxiliar de Serviços Gerais e
Porteiro a serem executados nas dependências da Sede do CRO/BA, localizada na Capital, inclui
equipamentos, ferramentas, EPIs, necessários para a execução dos serviços contratados, confo
Termo de Referência.

21.401.030/0001-80 MIX CONSTRUCAO 
E SERVICOS EIRELI

Sim Sim 1 R$ 32.640,0000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Apresentamos Proposta para a Prestação de Serviç

13.570.532/0001-06 PREMIER SERVICOS 
E 
EMPREENDIMENTOS 
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 33.948,0000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviços de Portaria / Recepção

12.202.614/0001-35 M. K. R. PESSOA Sim Sim 1 R$ 34.380,0000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: a)Fiscalizar, b)Observar e orientar a e
Receber, identificar e encaminhar as pessoas aos destinatários; d)Abrir e fechar as dependê
correspondência e encaminhá-la ao protocolo; f)Atender e efetuar ligação telefônica; g)Receb
Manter o quadro de chaves, controlando seu uso e guarda; i)Comunicar à autoridade c
verificadas; j)Zelar pela ordem, segurança e limpeza da área sob sua responsabilidade; k)Inspe
do prédio, cuja segurança ou conservação implique em maior responsabilidade; l)Manter em c
equipamentos de proteção contra incêndio ou quaisquer outros relativos à segurança do prédio
administrativas; n)Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associad

17.475.144/0001-05 SANTANA 
EMPREENDIMENTOS 
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 34.380,0000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviços de Portaria / Recepção

20.168.618/0001-72 TOTAL LIMP 
SERVICOS 
TERCEIRIZADOS 
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 34.380,3600 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a)Fiscalizar, b)Observar e orientar a entrada e
identificar e encaminhar as pessoas aos destinatários; d)Abrir e fechar as dependênci
correspondência e encaminhá-la ao protocolo; f)Atender e efetuar ligação telefônica; g)Receb
Manter o quadro de chaves, controlando seu uso e guarda; i)Comunicar à autoridade c
verificadas; j)Zelar pela ordem, segurança e limpeza da área sob sua responsabilidade; k)Inspe
do prédio, cuja segurança ou conservação implique em maior responsabilidade; l)Manter em c
equipamentos de proteção contra incêndio ou quaisquer outros relativos à segurança do prédio
administrativas; n)Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associad

29.066.378/0001-70 JCBD 
CONSTRUTORA 
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 34.380,3600 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a)Fiscalizar, b)Observar e orientar a entrada e
identificar e encaminhar as pessoas aos destinatários; d)Abrir e fechar as dependênci
correspondência e encaminhá-la ao protocolo; f)Atender e efetuar ligação telefônica; g)Receb
Manter o quadro de chaves, controlando seu uso e guarda; i)Comunicar à autoridade c
verificadas; j)Zelar pela ordem, segurança e limpeza da área sob sua responsabilidade; k)Inspe
do prédio, cuja segurança ou conservação implique em maior responsabilidade; l)Manter em c
equipamentos de proteção contra incêndio ou quaisquer outros relativos à segurança do prédio
administrativas; n)Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associad

08.885.182/0001-37 DALLAS SERVICOS 
EM GERAL EIRELI

Sim Sim 1 R$ 34.380,3600 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fiscalizar, b)Observar e orientar a entrada e 
identificar e encaminhar as pessoas aos destinatários; d)Abrir e fechar as dependênci
correspondência e encaminhá-la ao protocolo; f)Atender e efetuar ligação telefônica; g)Receb
Manter o quadro de chaves, controlando seu uso e guarda; i)Comunicar à autoridade c
verificadas; j)Zelar pela ordem, segurança e limpeza da área sob sua responsabilidade; k)Inspe
do prédio, cuja segurança ou conservação implique em maior responsabilidade; l)Manter em c
equipamentos de proteção contra incêndio ou quaisquer outros relativos à segurança do prédio
administrativas; n)Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associad

06.953.760/0001-08 CONSULTSERV 
SERVICOS E 
EMPREENDIMENTOS 
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 34.389,0000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a)Fiscalizar, b)Observar e orientar a entrada e
identificar e encaminhar as pessoas aos destinatários; d)Abrir e fechar as dependênci
correspondência e encaminhá-la ao protocolo; f)Atender e efetuar ligação telefônica; g)Receb
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Manter o quadro de chaves, controlando seu uso e guarda; i)Comunicar à autoridade c
verificadas; j)Zelar pela ordem, segurança e limpeza da área sob sua responsabilidade; k)Inspe
do prédio, cuja segurança ou conservação implique em maior responsabilidade; l)Manter em c
equipamentos de proteção contra incêndio ou quaisquer outros relativos à segurança do prédio
administrativas; n)Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associad

09.540.692/0001-35 BETA BRASIL 
SERVICOS DE 
CONSERVACAO E 
LIMPEZA LTDA

Não Não 1 R$ 34.389,3000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a)Fiscalizar, b)Observar e orientar a entrada e
identificar e encaminhar as pessoas aos destinatários; d)Abrir e fechar as dependênci
correspondência e encaminhá-la ao protocolo; f)Atender e efetuar ligação telefônica; g)Receb
Manter o quadro de chaves, controlando seu uso e guarda; i)Comunicar à autoridade c
verificadas; j)Zelar pela ordem, segurança e limpeza da área sob sua responsabilidade; k)Inspe
do prédio, cuja segurança ou conservação implique em maior responsabilidade; l)Manter em c
equipamentos de proteção contra incêndio ou quaisquer outros relativos à segurança do prédio
administrativas; n)Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associad

05.025.180/0001-80 PARCEIRO 
EMPREENDIMENTOS 
- EIRELI

Não Não 1 R$ 34.389,3500 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviços de Portaria / Recepção

21.746.218/0001-60 KAY SERVICOS E 
CONSERVACAO 
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 34.389,3600 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A presente Licitação tem como objeto a contrataçã
prestação de serviços contínuos de Auxiliar de Serviços Gerais em Conservação, Copeira e de Po
dependências da Sede do CRO/BA, localizada na Capital, incluindo fornecimento de uniforme
EPIs, necessários para a execução dos serviços contratados, conforme especificado neste E
Proposta válida por 90 dias.

27.180.631/0001-96 MGS SERVICOS 
TEMPORARIOS 
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 34.389,3600 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviços de Portaria / Recepçã

15.827.180/0001-57 APTA SERVICOS DE 
TERCEIRIZACAO 
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 34.389,3600 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviços de Portaria / Recepçã
orientar a entrada e saída de pessoas; c)Receber, identificar e encaminhar as pessoas aos de
dependências de prédios; e)Receber a correspondência e encaminhá-la ao protocolo; f)Atender 
Receber e transmitir mensagens; h)Manter o quadro de chaves, controlando seu uso e gua
competente as irregularidades verificadas; j)Zelar pela ordem, segurança e limpeza da área
Inspecionar os locais ou instalações do prédio, cuja segurança ou conservação implique em m
em condições de funcionamento os equipamentos de proteção contra incêndio ou quaisquer o
prédio; m)Auxiliar nas atividades de administrativas; n)Executar outras tarefas de mesma nat
associadas ao ambiente organizacional

12.256.355/0001-25 LIMPMAX 
ADMINISTRADORA 
DE SERVICOS 
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 34.389,3600 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a)Fiscalizar, b)Observar e orientar a entrada e
identificar e encaminhar as pessoas aos destinatários; d)Abrir e fechar as dependênci
correspondência e encaminhá-la ao protocolo; f)Atender e efetuar ligação telefônica; g)Receb
Manter o quadro de chaves, controlando seu uso e guarda; i)Comunicar à autoridade c
verificadas; j)Zelar pela ordem, segurança e limpeza da área sob sua responsabilidade; k)Inspe
do prédio, cuja segurança ou conservação implique em maior responsabilidade; l)Manter em c
equipamentos de proteção contra incêndio ou quaisquer outros relativos à segurança do prédio
administrativas; n)Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associad

03.637.701/0001-24 SETOPAR - 
SERVICOS 
TERCEIRIZADOS 
DO OESTE DO 
PARANA EIR

Sim Sim 1 R$ 34.389,3600 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a)Fiscalizar, b)Observar e orientar a entrada e
identificar e encaminhar as pessoas aos destinatários; d)Abrir e fechar as dependênci
correspondência e encaminhá-la ao protocolo; f)Atender e efetuar ligação telefônica; g)Receb
Manter o quadro de chaves, controlando seu uso e guarda; i)Comunicar à autoridade c
verificadas; j)Zelar pela ordem, segurança e limpeza da área sob sua responsabilidade; k)Inspe
do prédio, cuja segurança ou conservação implique em maior responsabilidade; l)Manter em c
equipamentos de proteção contra incêndio ou quaisquer outros relativos à segurança do prédio
administrativas; n)Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associad

08.605.338/0001-89 Sim Sim 1 R$ 34.400,0000 R$

Página 10 de 21COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

29/11/2018https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/ata3.asp?co_uasg=389471&num...



IARA LEILA GOMES 
DE CASTRO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: restação de Serviços de Portaria / Recepção

18.615.172/0001-35 DC MELO 
PRESTACAO DE 
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 1 R$ 35.000,0000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A presente Licitação tem como objeto a contrataçã
prestação de serviços contínuos de Auxiliar de Serviços Gerais em Conservação, Copeira e de Po
dependências da Sede do CRO/BA, localizada na Capital, incluindo fornecimento de uniforme
EPIs, necessários para a execução dos serviços contratados, conforme especificado neste Edital e

08.612.581/0001-24 CANDIOTO 
CONSERVADORA 
LTDA

Sim Sim 1 R$ 35.000,0000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a)Fiscalizar, b)Observar e orientar a entrada e
identificar e encaminhar as pessoas aos destinatários; d)Abrir e fechar as dependênci
correspondência e encaminhá-la ao protocolo; f)Atender e efetuar ligação telefônica; g)Receb
Manter o quadro de chaves, controlando seu uso e guarda; i)Comunicar à autoridade c
verificadas; j)Zelar pela ordem, segurança e limpeza da área sob sua responsabilidade; k)Inspe
do prédio, cuja segurança ou conservação implique em maior responsabilidade; l)Manter em c
equipamentos de proteção contra incêndio ou quaisquer outros relativos à segurança do prédio
administrativas; n)Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associad

24.753.081/0001-69 EXSEG PRESTACAO 
DE SERVICOS LTDA

Sim Sim 1 R$ 35.740,5600 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A presente Licitação tem como objeto a contrataçã
prestação de serviços contínuos de Auxiliar de Serviços Gerais em Conservação, Copeira e de Po
dependências da Sede do CRO/BA, localizada na Capital, incluindo fornecimento de uniforme
EPIs, necessários para a execução dos serviços contratados, conforme especificado neste E
Descrição: a)Fiscalizar, b)Observar e orientar a entrada e saída de pessoas; c)Receber, identifica
destinatários; d)Abrir e fechar as dependências de prédios; e)Receber a correspondência e 
Atender e efetuar ligação telefônica; g)Receber e transmitir mensagens; h)Manter o quadro de 
guarda; i)Comunicar à autoridade competente as irregularidades verificadas; j)Zelar pela ordem
sob sua responsabilidade; k)Inspecionar os locais ou instalações do prédio, cuja segurança ou c
responsabilidade; l)Manter em condições de funcionamento os equipamentos de proteção contr
relativos à segurança do prédio; m)Auxiliar nas atividades de administrativas; n)Executar outra
nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional

05.103.278/0001-08 VL COMERCIO 
SERVICOS E 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA

Sim Sim 1 R$ 36.000,0000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item: 2 - Prestação de Serviços de Portaria / Rece

21.691.033/0001-03 GPR SISTEMA DE 
SERVICOS LTDA.

Sim Sim 1 R$ 36.090,0000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: a)Fiscalizar, b)Observar e orientar a e
Receber, identificar e encaminhar as pessoas aos destinatários; d)Abrir e fechar as dependê
correspondência e encaminhá-la ao protocolo; f)Atender e efetuar ligação telefônica; g)Receb
Manter o quadro de chaves, controlando seu uso e guarda; i)Comunicar à autoridade c
verificadas; j)Zelar pela ordem, segurança e limpeza da área sob sua responsabilidade; k)Inspe
do prédio, cuja segurança ou conservação implique em maior responsabilidade; l)Manter em c
equipamentos de proteção contra incêndio ou quaisquer outros relativos à segurança do prédio
administrativas; n)Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associad

07.815.993/0001-07 VERZZON 
-ADMINISTRACAO 
DE SERVICOS LTDA

Sim Sim 1 R$ 38.385,3800 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços de Portaria - Porteiro 44 h se

02.962.798/0001-88 ROD TRANSPORTE 
E SERVICOS EIRELI

Sim Não 1 R$ 41.688,7200 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto: A presente Licitação tem como obje
especializada na prestação de serviços contínuos de Auxiliar de Serviços Gerais em Conservação
executados nas dependências da Sede do CRO/BA, localizada na Capital, incluindo forneciment
ferramentas, EPIs, necessários para a execução dos serviços contratados, conforme especifi
Referência. Proposta de Preços elaborada conforme Convenção Coletiva de Trabalho do 
2018/2018. Prazo de validade da Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias, contados d
Descrição: a)Fiscalizar, b)Observar e orientar a entrada e saída de pessoas; c)Receber, identifica
destinatários; d)Abrir e fechar as dependências de prédios; e)Receber a correspondência e 
Atender e efetuar ligação telefônica; g)Receber e transmitir mensagens; h)Manter o quadro de 
guarda; i)Comunicar à autoridade competente as irregularidades verificadas; j)Zelar pela ordem
sob sua responsabilidade; k)Inspecionar os locais ou instalações do prédio, cuja segurança ou c
responsabilidade; l)Manter em condições de funcionamento os equipamentos de proteção contr
relativos à segurança do prédio; m)Auxiliar nas atividades de administrativas; n)Executar outra
nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional

14.125.360/0001-24 Sim Sim 1 R$ 42.000,0000 R$
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ELLU 
TERCEIRIZACAO 
LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviços de Portaria / Recepção

03.595.040/0001-11 BRASPE 
EMPREENDIMENTOS 
E SERVICOS LTDA

Não Não 1 R$ 43.032,0000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A presente Licitação tem como objeto a contrataçã
prestação de serviços contínuos de Auxiliar de Serviços Gerais em Conservação, Copeira e de Po
dependências da Sede do CRO/BA, localizada na Capital, incluindo fornecimento de uniforme
EPIs, necessários para a execução dos serviços contratados, conforme especificado neste Ed
Fiscalizar, b)Observar e orientar a entrada e saída de pessoas; c)Receber, identificar e
destinatários; d)Abrir e fechar as dependências de prédios; e)Receber a correspondência e 
Atender e efetuar ligação telefônica; g)Receber e transmitir mensagens; h)Manter o quadro de 
guarda; i)Comunicar à autoridade competente as irregularidades verificadas; j)Zelar pela ordem
sob sua responsabilidade; k)Inspecionar os locais ou instalações do prédio, cuja segurança ou c
responsabilidade; l)Manter em condições de funcionamento os equipamentos de proteção contr
relativos à segurança do prédio; m)Auxiliar nas atividades de administrativas; n)Executar outra
nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.Validade da proposta é de 60 dias.

07.887.934/0001-36 ESFERA PRODUCAO 
E EVENTOS EIRELI

Sim Sim 1 R$ 46.663,5600 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviços de Portaria / Recepção

11.721.928/0001-81 SERVICE PACK 
EMPREENDIMENTOS 
E LOCACAO DE 
MAO DE OBRA E

Não Não 1 R$ 46.800,0000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviços de Portaria / Recepção

00.482.840/0001-38 LIDERANCA 
LIMPEZA E 
CONSERVACAO 
LTDA

Não Não 1 R$ 50.000,0000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a)Fiscalizar, b)Observar e orientar a entrada e
identificar e encaminhar as pessoas aos destinatários; d)Abrir e fechar as dependênci
correspondência e encaminhá-la ao protocolo; f)Atender e efetuar ligação telefônica; g)Receb
Manter o quadro de chaves, controlando seu uso e guarda; i)Comunicar à autoridade c
verificadas; j)Zelar pela ordem, segurança e limpeza da área sob sua responsabilidade; k)Inspe
do prédio, cuja segurança ou conservação implique em maior responsabilidade; l)Manter em c
equipamentos de proteção contra incêndio ou quaisquer outros relativos à segurança do prédio
administrativas; n)Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associad

21.545.589/0001-83 R&B PRODUTOS E 
SERVICOS LTDA

Sim Sim 1 R$ 70.000,0000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviços de Portaria / Recepção

19.483.498/0001-19 EGS PRESTADORA 
DE SERVICOS - 
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 80.000,0000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a)Fiscalizar, b)Observar e orientar a entrada e
identificar e encaminhar as pessoas aos destinatários; d)Abrir e fechar as dependênci
correspondência e encaminhá-la ao protocolo; f)Atender e efetuar ligação telefônica; g)Receb
Manter o quadro de chaves, controlando seu uso e guarda; i)Comunicar à autoridade c
verificadas; j)Zelar pela ordem, segurança e limpeza da área sob sua responsabilidade; k)Inspe
do prédio, cuja segurança ou conservação implique em maior responsabilidade; l)Manter em c
equipamentos de proteção contra incêndio ou quaisquer outros relativos à segurança do prédio
administrativas; n)Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associad

07.830.688/0001-86 DAMASCENO 
SERVICOS LTDA

Sim Sim 1 R$ 100.000,0000 R$ 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prest
Auxiliar de Serviços Gerais em Conservação, Copeira e de Porteiro a serem executados nas dep
localizada na Capital, incluindo fornecimento de uniforme, equipamentos, ferramentas, EPIs, ne
serviços contratados.

01.851.688/0001-86 OBJETIVA LOCACAO 
DE MAO-DE-OBRA 
TEMPORARIA E 
SERVICOS E

Sim Não 1 R$ 1.000.000,0000 R$ 1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a)Fiscalizar, b)Observar e orientar a entrada e
identificar e encaminhar as pessoas aos destinatários; d)Abrir e fechar as dependênci
correspondência e encaminhá-la ao protocolo; f)Atender e efetuar ligação telefônica; g)Receb
Manter o quadro de chaves, controlando seu uso e guarda; i)Comunicar à autoridade c
verificadas; j)Zelar pela ordem, segurança e limpeza da área sob sua responsabilidade; k)Inspe
do prédio, cuja segurança ou conservação implique em maior responsabilidade; l)Manter em c
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equipamentos de proteção contra incêndio ou quaisquer outros relativos à segurança do prédio
administrativas; n)Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associad

17.426.041/0001-47 ALSERVICE 
SERVICOS 
ESPECIALIZADOS 
LTDA

Não Não 1 R$ 10.000.000,0000 R$ 1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2 - Prestação de Serviços de Portaria / Recepção T

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Ho
R$ 10.000.000,0000 17.426.041/0001-47 26/06/2018
R$ 1.000.000,0000 01.851.688/0001-86 26/06/2018
R$ 100.000,0000 07.830.688/0001-86 26/06/2018
R$ 80.000,0000 19.483.498/0001-19 26/06/2018
R$ 70.000,0000 21.545.589/0001-83 26/06/2018
R$ 50.000,0000 00.482.840/0001-38 26/06/2018
R$ 46.800,0000 11.721.928/0001-81 26/06/2018
R$ 46.663,5600 07.887.934/0001-36 26/06/2018
R$ 43.032,0000 03.595.040/0001-11 26/06/2018
R$ 42.000,0000 14.125.360/0001-24 26/06/2018
R$ 41.688,7200 02.962.798/0001-88 26/06/2018
R$ 38.385,3800 07.815.993/0001-07 26/06/2018
R$ 36.090,0000 21.691.033/0001-03 26/06/2018
R$ 36.000,0000 05.103.278/0001-08 26/06/2018
R$ 35.740,5600 24.753.081/0001-69 26/06/2018
R$ 35.000,0000 18.615.172/0001-35 26/06/2018
R$ 35.000,0000 08.612.581/0001-24 26/06/2018
R$ 34.400,0000 08.605.338/0001-89 26/06/2018
R$ 34.389,3600 21.746.218/0001-60 26/06/2018
R$ 34.389,3600 27.180.631/0001-96 26/06/2018
R$ 34.389,3600 15.827.180/0001-57 26/06/2018
R$ 34.389,3600 12.256.355/0001-25 26/06/2018
R$ 34.389,3600 03.637.701/0001-24 26/06/2018
R$ 34.389,3500 05.025.180/0001-80 26/06/2018
R$ 34.389,3000 09.540.692/0001-35 26/06/2018
R$ 34.389,0000 06.953.760/0001-08 26/06/2018
R$ 34.380,3600 20.168.618/0001-72 26/06/2018
R$ 34.380,3600 29.066.378/0001-70 26/06/2018
R$ 34.380,3600 08.885.182/0001-37 26/06/2018
R$ 34.380,0000 12.202.614/0001-35 26/06/2018
R$ 34.380,0000 17.475.144/0001-05 26/06/2018
R$ 33.948,0000 13.570.532/0001-06 26/06/2018
R$ 32.640,0000 21.401.030/0001-80 26/06/2018
R$ 7.500,0000 14.970.261/0001-49 26/06/2018
R$ 32.600,0000 05.103.278/0001-08 26/06/2018
R$ 32.500,0000 20.168.618/0001-72 26/06/2018
R$ 34.360,0000 14.125.360/0001-24 26/06/2018
R$ 35.706,7200 03.595.040/0001-11 26/06/2018
R$ 33.947,0000 07.815.993/0001-07 26/06/2018
R$ 32.661,0000 17.475.144/0001-05 26/06/2018
R$ 32.669,5500 06.953.760/0001-08 26/06/2018
R$ 32.593,2000 14.125.360/0001-24 26/06/2018
R$ 32.499,0000 03.637.701/0001-24 26/06/2018
R$ 35.422,0800 00.482.840/0001-38 26/06/2018
R$ 30.000,0000 29.066.378/0001-70 26/06/2018
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R$ 33.876,7200 17.426.041/0001-47 26/06/2018
R$ 30.800,0000 12.202.614/0001-35 26/06/2018
R$ 29.900,0000 20.168.618/0001-72 26/06/2018

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item 
Evento Data Observações

Proposta desclassif. 
pelo pregoeiro

26/06/2018 
14:04:09

Desclassificação da proposta de R$ 1.800,0000. Valor se torna inexequível 
apresentada, não esta em conformidade com o edital.

Aberto 26/06/2018 
14:04:30 Item aberto.

Iminência de 
Encerramento

26/06/2018 
14:05:09 Batida iminente. Data/hora iminência: 26/06/2018 14:35:09.

Encerrado 26/06/2018 
14:37:08 Item encerrado

Aceite 26/06/2018 
15:08:49

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUCIVALDA SOUZA DE SANTANA
14.970.261/0001-49, pelo melhor lance de R$ 7.500,0000 e com valor neg
Motivo: Favor enviar propostas impressas no prazo de 5 dias para analise d

Habilitado 26/06/2018 
15:11:33

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUCIVALDA SOUZA DE SA
CNPJ/CPF: 14.970.261/0001-49

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Prestação de Serviços de Copeiragem

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. V

15.466.183/0001-02 SANEBA 
CONSTRUCOES 
LTDA

Sim Sim 1 R$ 1.800,0000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: conforme edital

14.970.261/0001-49 LUCIVALDA SOUZA 
DE SANTANA 
22884599568

Sim Sim 1 R$ 4.500,0000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pregão Eletrônico - A presente Licitação tem 
empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Auxiliar de Serviços Gerais e
Porteiro a serem executados nas dependências da Sede do CRO/BA, localizada na Capital, inclui
equipamentos, ferramentas, EPIs, necessários para a execução dos serviços contratados, confo
Termo de Referência.

13.570.532/0001-06 PREMIER SERVICOS 
E 
EMPREENDIMENTOS 
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 32.350,0000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviços de Copeiragem

12.202.614/0001-35 M. K. R. PESSOA Sim Sim 1 R$ 32.724,0000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: a)Preparar café, chá, suco sempre que 
suco e água, sempre que necessário ou solicitado; c)Atender a sala de reunião sempre que solic
trabalho sempre limpo e organizado; e)Proceder a higienização e lavagem de copos, talhere
outros utensílios e equipamentos, sempre que for necessário ou determinado; f)Fazer levanta
para execução dos serviços e repassar ao departamento responsável do CRO/BA, mantendo es
departamento competente do CRO/BA, de forma imediata, qualquer problema que venha a 
disponíveis na copa; h)Zelar pelos equipamentos, objetos e materiais disponibilizados para exec
equipamentos fornecidos pela contratada, como máscara, luvas e toucas, quando da manipula
Trajar uniforme condizente com as atividades de Copa

17.475.144/0001-05 SANTANA 
EMPREENDIMENTOS 
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 32.724,0000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviços de Copeiragem

21.746.218/0001-60 KAY SERVICOS E 
CONSERVACAO 
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 32.724,1200 R$

Página 14 de 21COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

29/11/2018https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/ata3.asp?co_uasg=389471&num...



Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A presente Licitação tem como objeto a contrataçã
prestação de serviços contínuos de Auxiliar de Serviços Gerais em Conservação, Copeira e de Po
dependências da Sede do CRO/BA, localizada na Capital, incluindo fornecimento de uniforme
EPIs, necessários para a execução dos serviços contratados, conforme especificado neste E
Proposta válida por 90 dias.

27.180.631/0001-96 MGS SERVICOS 
TEMPORARIOS 
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 32.724,1200 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviços de Copeiragem

15.827.180/0001-57 APTA SERVICOS DE 
TERCEIRIZACAO 
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 32.724,1200 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviços de Copeiragem - a)Prepar
necessário; b)Servir café, chá, suco e água, sempre que necessário ou solicitado; c)Atender 
solicitado; d)Manter o ambiente de trabalho sempre limpo e organizado; e)Proceder a higie
talheres, pratos, xícaras, bandejas e outros utensílios e equipamentos, sempre que for neces
levantamento do material necessário para execução dos serviços e repassar ao departam
mantendo estoque razoável; g)Informar ao departamento competente do CRO/BA, de forma im
venha a ocorrer com os equipamentos disponíveis na copa; h)Zelar pelos equipamentos, objet
para execução dos serviços; i)Utilizar os equipamentos fornecidos pela contratada, como másca
manipulação de quaisquer alimentos. j)Trajar uniforme condizente com as atividades de Copa

09.540.692/0001-35 BETA BRASIL 
SERVICOS DE 
CONSERVACAO E 
LIMPEZA LTDA

Não Não 1 R$ 32.724,1200 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: )Preparar café, chá, suco sempre que necessá
água, sempre que necessário ou solicitado; c)Atender a sala de reunião sempre que solicit
trabalho sempre limpo e organizado; e)Proceder a higienização e lavagem de copos, talhere
outros utensílios e equipamentos, sempre que for necessário ou determinado; f)Fazer levanta
para execução dos serviços e repassar ao departamento responsável do CRO/BA, mantendo es
departamento competente do CRO/BA, de forma imediata, qualquer problema que venha a 
disponíveis na copa; h)Zelar pelos equipamentos, objetos e materiais disponibilizados para exec
equipamentos fornecidos pela contratada, como máscara, luvas e toucas, quando da manipula
Trajar uniforme condizente com as atividades de Copa

20.168.618/0001-72 TOTAL LIMP 
SERVICOS 
TERCEIRIZADOS 
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 32.724,1200 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a)Preparar café, chá, suco sempre que necessá
água, sempre que necessário ou solicitado; c)Atender a sala de reunião sempre que solicit
trabalho sempre limpo e organizado; e)Proceder a higienização e lavagem de copos, talhere
outros utensílios e equipamentos, sempre que for necessário ou determinado; f)Fazer levanta
para execução dos serviços e repassar ao departamento responsável do CRO/BA, mantendo es
departamento competente do CRO/BA, de forma imediata, qualquer problema que venha a 
disponíveis na copa; h)Zelar pelos equipamentos, objetos e materiais disponibilizados para exec
equipamentos fornecidos pela contratada, como máscara, luvas e toucas, quando da manipula
Trajar uniforme condizente com as atividades de Copa

12.256.355/0001-25 LIMPMAX 
ADMINISTRADORA 
DE SERVICOS 
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 32.724,1200 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a)Preparar café, chá, suco sempre que necessá
água, sempre que necessário ou solicitado; c)Atender a sala de reunião sempre que solicit
trabalho sempre limpo e organizado; e)Proceder a higienização e lavagem de copos, talhere
outros utensílios e equipamentos, sempre que for necessário ou determinado; f)Fazer levanta
para execução dos serviços e repassar ao departamento responsável do CRO/BA, mantendo es
departamento competente do CRO/BA, de forma imediata, qualquer problema que venha a 
disponíveis na copa; h)Zelar pelos equipamentos, objetos e materiais disponibilizados para exec
equipamentos fornecidos pela contratada, como máscara, luvas e toucas, quando da manipula
Trajar uniforme condizente com as atividades de Copa

29.066.378/0001-70 JCBD 
CONSTRUTORA 
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 32.724,1200 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a)Preparar café, chá, suco sempre que necessá
água, sempre que necessário ou solicitado; c)Atender a sala de reunião sempre que solicit
trabalho sempre limpo e organizado; e)Proceder a higienização e lavagem de copos, talhere
outros utensílios e equipamentos, sempre que for necessário ou determinado; f)Fazer levanta
para execução dos serviços e repassar ao departamento responsável do CRO/BA, mantendo es
departamento competente do CRO/BA, de forma imediata, qualquer problema que venha a 
disponíveis na copa; h)Zelar pelos equipamentos, objetos e materiais disponibilizados para exec
equipamentos fornecidos pela contratada, como máscara, luvas e toucas, quando da manipula
Trajar uniforme condizente com as atividades de Copa
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05.025.180/0001-80 PARCEIRO 
EMPREENDIMENTOS 
- EIRELI

Não Não 1 R$ 32.724,1200 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviços de Copeiragem

06.953.760/0001-08 CONSULTSERV 
SERVICOS E 
EMPREENDIMENTOS 
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 32.724,1200 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a)Preparar café, chá, suco sempre que necessá
água, sempre que necessário ou solicitado; c)Atender a sala de reunião sempre que solicit
trabalho sempre limpo e organizado; e)Proceder a higienização e lavagem de copos, talhere
outros utensílios e equipamentos, sempre que for necessário ou determinado; f)Fazer levanta
para execução dos serviços e repassar ao departamento responsável do CRO/BA, mantendo es
departamento competente do CRO/BA, de forma imediata, qualquer problema que venha a 
disponíveis na copa; h)Zelar pelos equipamentos, objetos e materiais disponibilizados para exec
equipamentos fornecidos pela contratada, como máscara, luvas e toucas, quando da manipula
Trajar uniforme condizente com as atividades de Copa

08.885.182/0001-37 DALLAS SERVICOS 
EM GERAL EIRELI

Sim Sim 1 R$ 32.724,1200 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Preparar café, chá, suco sempre que necessário; b
sempre que necessário ou solicitado; c)Atender a sala de reunião sempre que solicitado; d)M
sempre limpo e organizado; e)Proceder a higienização e lavagem de copos, talheres, prato
utensílios e equipamentos, sempre que for necessário ou determinado; f)Fazer levantament
execução dos serviços e repassar ao departamento responsável do CRO/BA, mantendo est
departamento competente do CRO/BA, de forma imediata, qualquer problema que venha a 
disponíveis na copa; h)Zelar pelos equipamentos, objetos e materiais disponibilizados para exec
equipamentos fornecidos pela contratada, como máscara, luvas e toucas, quando da manipula
Trajar uniforme condizente com as atividades de Copa

03.637.701/0001-24 SETOPAR - 
SERVICOS 
TERCEIRIZADOS 
DO OESTE DO 
PARANA EIR

Sim Sim 1 R$ 32.724,1200 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a)Preparar café, chá, suco sempre que necessá
água, sempre que necessário ou solicitado; c)Atender a sala de reunião sempre que solicit
trabalho sempre limpo e organizado; e)Proceder a higienização e lavagem de copos, talhere
outros utensílios e equipamentos, sempre que for necessário ou determinado; f)Fazer levanta
para execução dos serviços e repassar ao departamento responsável do CRO/BA, mantendo es
departamento competente do CRO/BA, de forma imediata, qualquer problema que venha a 
disponíveis na copa; h)Zelar pelos equipamentos, objetos e materiais disponibilizados para exec
equipamentos fornecidos pela contratada, como máscara, luvas e toucas, quando da manipula
Trajar uniforme condizente com as atividades de Copa

08.605.338/0001-89 IARA LEILA GOMES 
DE CASTRO

Sim Sim 1 R$ 32.800,0000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviços de Copeiragem

18.615.172/0001-35 DC MELO 
PRESTACAO DE 
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 1 R$ 33.000,0000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A presente Licitação tem como objeto a contrataçã
prestação de serviços contínuos de Auxiliar de Serviços Gerais em Conservação, Copeira e de Po
dependências da Sede do CRO/BA, localizada na Capital, incluindo fornecimento de uniforme
EPIs, necessários para a execução dos serviços contratados, conforme especificado neste Edital e

21.401.030/0001-80 MIX CONSTRUCAO 
E SERVICOS EIRELI

Sim Sim 1 R$ 33.600,0000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Apresentamos Proposta para a Prestação de Serviç

24.753.081/0001-69 EXSEG PRESTACAO 
DE SERVICOS LTDA

Sim Sim 1 R$ 34.050,2900 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A presente Licitação tem como objeto a contrataçã
prestação de serviços contínuos de Auxiliar de Serviços Gerais em Conservação, Copeira e de Po
dependências da Sede do CRO/BA, localizada na Capital, incluindo fornecimento de uniforme
EPIs, necessários para a execução dos serviços contratados, conforme especificado neste E
Descrição: a)Preparar café, chá, suco sempre que necessário; b)Servir café, chá, suco e ág
solicitado; c)Atender a sala de reunião sempre que solicitado; d)Manter o ambiente de trabalho 
Proceder a higienização e lavagem de copos, talheres, pratos, xícaras, bandejas e outros uten
que for necessário ou determinado; f)Fazer levantamento do material necessário para execuç
departamento responsável do CRO/BA, mantendo estoque razoável; g)Informar ao departamen
forma imediata, qualquer problema que venha a ocorrer com os equipamentos dispon
equipamentos, objetos e materiais disponibilizados para execução dos serviços; i)Utilizar os 
contratada, como máscara, luvas e toucas, quando da manipulação de quaisquer alimentos. j)T
as atividades de Copa

21.691.033/0001-03 Sim Sim 1 R$ 34.390,0000 R$
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GPR SISTEMA DE 
SERVICOS LTDA.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: a)Preparar café, chá, suco sempre que 
suco e água, sempre que necessário ou solicitado; c)Atender a sala de reunião sempre que solic
trabalho sempre limpo e organizado; e)Proceder a higienização e lavagem de copos, talhere
outros utensílios e equipamentos, sempre que for necessário ou determinado; f)Fazer levanta
para execução dos serviços e repassar ao departamento responsável do CRO/BA, mantendo es
departamento competente do CRO/BA, de forma imediata, qualquer problema que venha a 
disponíveis na copa; h)Zelar pelos equipamentos, objetos e materiais disponibilizados para exec
equipamentos fornecidos pela contratada, como máscara, luvas e toucas, quando da manipula
Trajar uniforme condizente com as atividades de Copa

07.815.993/0001-07 VERZZON 
-ADMINISTRACAO 
DE SERVICOS LTDA

Sim Sim 1 R$ 34.522,3000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços de copeiragem - Copeira 44h

05.103.278/0001-08 VL COMERCIO 
SERVICOS E 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA

Sim Sim 1 R$ 35.000,0000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviços de Copeiragem

08.612.581/0001-24 CANDIOTO 
CONSERVADORA 
LTDA

Sim Sim 1 R$ 35.000,0000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a)Preparar café, chá, suco sempre que necessá
água, sempre que necessário ou solicitado; c)Atender a sala de reunião sempre que solicit
trabalho sempre limpo e organizado; e)Proceder a higienização e lavagem de copos, talhere
outros utensílios e equipamentos, sempre que for necessário ou determinado; f)Fazer levanta
para execução dos serviços e repassar ao departamento responsável do CRO/BA, mantendo es
departamento competente do CRO/BA, de forma imediata, qualquer problema que venha a 
disponíveis na copa; h)Zelar pelos equipamentos, objetos e materiais disponibilizados para exec
equipamentos fornecidos pela contratada, como máscara, luvas e toucas, quando da manipula
Trajar uniforme condizente com as atividades de Copa

14.125.360/0001-24 ELLU 
TERCEIRIZACAO 
LTDA

Sim Sim 1 R$ 37.200,0000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviços de Copeiragem

02.962.798/0001-88 ROD TRANSPORTE 
E SERVICOS EIRELI

Sim Não 1 R$ 39.892,8000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto: A presente Licitação tem como obje
especializada na prestação de serviços contínuos de Auxiliar de Serviços Gerais em Conservação
executados nas dependências da Sede do CRO/BA, localizada na Capital, incluindo forneciment
ferramentas, EPIs, necessários para a execução dos serviços contratados, conforme especifi
Referência. Proposta de Preços elaborada conforme Convenção Coletiva de Trabalho do 
2018/2018. Prazo de validade da Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias, contados d
Descrição: a)Preparar café, chá, suco sempre que necessário; b)Servir café, chá, suco e ág
solicitado; c)Atender a sala de reunião sempre que solicitado; d)Manter o ambiente de trabalho 
Proceder a higienização e lavagem de copos, talheres, pratos, xícaras, bandejas e outros uten
que for necessário ou determinado; f)Fazer levantamento do material necessário para execuç
departamento responsável do CRO/BA, mantendo estoque razoável; g)Informar ao departamen
forma imediata, qualquer problema que venha a ocorrer com os equipamentos dispon
equipamentos, objetos e materiais disponibilizados para execução dos serviços; i)Utilizar os 
contratada, como máscara, luvas e toucas, quando da manipulação de quaisquer alimentos. j)T
as atividades de Copa

03.595.040/0001-11 BRASPE 
EMPREENDIMENTOS 
E SERVICOS LTDA

Não Não 1 R$ 40.875,0000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A presente Licitação tem como objeto a contrataçã
prestação de serviços contínuos de Auxiliar de Serviços Gerais em Conservação, Copeira e de Po
dependências da Sede do CRO/BA, localizada na Capital, incluindo fornecimento de uniforme
EPIs, necessários para a execução dos serviços contratados, conforme especificado neste Ed
Preparar café, chá, suco sempre que necessário; b)Servir café, chá, suco e água, sempre qu
Atender a sala de reunião sempre que solicitado; d)Manter o ambiente de trabalho sempre lim
higienização e lavagem de copos, talheres, pratos, xícaras, bandejas e outros utensílios e e
necessário ou determinado; f)Fazer levantamento do material necessário para execução 
departamento responsável do CRO/BA, mantendo estoque razoável; g)Informar ao departamen
forma imediata, qualquer problema que venha a ocorrer com os equipamentos dispon
equipamentos, objetos e materiais disponibilizados para execução dos serviços; i)Utilizar os 
contratada, como máscara, luvas e toucas, quando da manipulação de quaisquer alimentos. j)T
as atividades de Copa.Validade da proposta é de 60 dias.

11.721.928/0001-81 SERVICE PACK 
EMPREENDIMENTOS 

Não Não 1 R$ 44.400,0000 R$
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E LOCACAO DE 
MAO DE OBRA E
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviços de Copeiragem

07.887.934/0001-36 ESFERA PRODUCAO 
E EVENTOS EIRELI

Sim Sim 1 R$ 46.326,2400 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviços de Copeiragem

00.482.840/0001-38 LIDERANCA 
LIMPEZA E 
CONSERVACAO 
LTDA

Não Não 1 R$ 50.000,0000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a)Preparar café, chá, suco sempre que necessá
água, sempre que necessário ou solicitado; c)Atender a sala de reunião sempre que solicit
trabalho sempre limpo e organizado; e)Proceder a higienização e lavagem de copos, talhere
outros utensílios e equipamentos, sempre que for necessário ou determinado; f)Fazer levanta
para execução dos serviços e repassar ao departamento responsável do CRO/BA, mantendo es
departamento competente do CRO/BA, de forma imediata, qualquer problema que venha a 
disponíveis na copa; h)Zelar pelos equipamentos, objetos e materiais disponibilizados para exec
equipamentos fornecidos pela contratada, como máscara, luvas e toucas, quando da manipula
Trajar uniforme condizente com as atividades de Copa

21.545.589/0001-83 R&B PRODUTOS E 
SERVICOS LTDA

Sim Sim 1 R$ 70.000,0000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviços de Copeiragem

19.483.498/0001-19 EGS PRESTADORA 
DE SERVICOS - 
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 75.000,0000 R$

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a)Preparar café, chá, suco sempre que necessá
água, sempre que necessário ou solicitado; c)Atender a sala de reunião sempre que solicit
trabalho sempre limpo e organizado; e)Proceder a higienização e lavagem de copos, talhere
outros utensílios e equipamentos, sempre que for necessário ou determinado; f)Fazer levanta
para execução dos serviços e repassar ao departamento responsável do CRO/BA, mantendo es
departamento competente do CRO/BA, de forma imediata, qualquer problema que venha a 
disponíveis na copa; h)Zelar pelos equipamentos, objetos e materiais disponibilizados para exec
equipamentos fornecidos pela contratada, como máscara, luvas e toucas, quando da manipula
Trajar uniforme condizente com as atividades de Copa

07.830.688/0001-86 DAMASCENO 
SERVICOS LTDA

Sim Sim 1 R$ 100.000,0000 R$ 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prest
Auxiliar de Serviços Gerais em Conservação, Copeira e de Porteiro a serem executados nas dep
localizada na Capital, incluindo fornecimento de uniforme, equipamentos, ferramentas, EPIs, ne
serviços contratados.

01.851.688/0001-86 OBJETIVA LOCACAO 
DE MAO-DE-OBRA 
TEMPORARIA E 
SERVICOS E

Sim Não 1 R$ 1.000.000,0000 R$ 1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a)Preparar café, chá, suco sempre que necessá
água, sempre que necessário ou solicitado; c)Atender a sala de reunião sempre que solicit
trabalho sempre limpo e organizado; e)Proceder a higienização e lavagem de copos, talhere
outros utensílios e equipamentos, sempre que for necessário ou determinado; f)Fazer levanta
para execução dos serviços e repassar ao departamento responsável do CRO/BA, mantendo es
departamento competente do CRO/BA, de forma imediata, qualquer problema que venha a 
disponíveis na copa; h)Zelar pelos equipamentos, objetos e materiais disponibilizados para exec
equipamentos fornecidos pela contratada, como máscara, luvas e toucas, quando da manipula
Trajar uniforme condizente com as atividades de Copa

17.426.041/0001-47 ALSERVICE 
SERVICOS 
ESPECIALIZADOS 
LTDA

Não Não 1 R$ 10.000.000,0000 R$ 1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 3 - Prestação de Serviços de Copeiragem

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Ho
R$ 10.000.000,0000 17.426.041/0001-47 26/06/2018
R$ 1.000.000,0000 01.851.688/0001-86 26/06/2018
R$ 100.000,0000 07.830.688/0001-86 26/06/2018
R$ 75.000,0000 19.483.498/0001-19 26/06/2018
R$ 70.000,0000 21.545.589/0001-83 26/06/2018
R$ 50.000,0000 00.482.840/0001-38 26/06/2018
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R$ 46.326,2400 07.887.934/0001-36 26/06/2018
R$ 44.400,0000 11.721.928/0001-81 26/06/2018
R$ 40.875,0000 03.595.040/0001-11 26/06/2018
R$ 39.892,8000 02.962.798/0001-88 26/06/2018
R$ 37.200,0000 14.125.360/0001-24 26/06/2018
R$ 35.000,0000 08.612.581/0001-24 26/06/2018
R$ 35.000,0000 05.103.278/0001-08 26/06/2018
R$ 34.522,3000 07.815.993/0001-07 26/06/2018
R$ 34.390,0000 21.691.033/0001-03 26/06/2018
R$ 34.050,2900 24.753.081/0001-69 26/06/2018
R$ 33.600,0000 21.401.030/0001-80 26/06/2018
R$ 33.000,0000 18.615.172/0001-35 26/06/2018
R$ 32.800,0000 08.605.338/0001-89 26/06/2018
R$ 32.724,1200 06.953.760/0001-08 26/06/2018
R$ 32.724,1200 20.168.618/0001-72 26/06/2018
R$ 32.724,1200 29.066.378/0001-70 26/06/2018
R$ 32.724,1200 08.885.182/0001-37 26/06/2018
R$ 32.724,1200 21.746.218/0001-60 26/06/2018
R$ 32.724,1200 27.180.631/0001-96 26/06/2018
R$ 32.724,1200 15.827.180/0001-57 26/06/2018
R$ 32.724,1200 09.540.692/0001-35 26/06/2018
R$ 32.724,1200 12.256.355/0001-25 26/06/2018
R$ 32.724,1200 05.025.180/0001-80 26/06/2018
R$ 32.724,1200 03.637.701/0001-24 26/06/2018
R$ 32.724,0000 12.202.614/0001-35 26/06/2018
R$ 32.724,0000 17.475.144/0001-05 26/06/2018
R$ 32.350,0000 13.570.532/0001-06 26/06/2018
R$ 4.500,0000 14.970.261/0001-49 26/06/2018
R$ 1.800,0000 15.466.183/0001-02 26/06/2018
R$ 32.300,0000 05.103.278/0001-08 26/06/2018
R$ 33.916,5600 03.595.040/0001-11 26/06/2018
R$ 32.720,0000 14.125.360/0001-24 26/06/2018
R$ 32.719,0000 07.815.993/0001-07 26/06/2018
R$ 31.087,8000 17.475.144/0001-05 26/06/2018
R$ 31.087,9100 06.953.760/0001-08 26/06/2018
R$ 31.085,0000 03.637.701/0001-24 26/06/2018
R$ 33.765,2400 00.482.840/0001-38 26/06/2018
R$ 30.000,0000 29.066.378/0001-70 26/06/2018
R$ 35.408,5000 17.426.041/0001-47 26/06/2018
R$ 30.924,4800 14.125.360/0001-24 26/06/2018
R$ 30.300,0000 12.202.614/0001-35 26/06/2018
R$ 29.900,0000 20.168.618/0001-72 26/06/2018
R$ 31.796,0000 08.612.581/0001-24 26/06/2018
R$ 29.950,6800 05.025.180/0001-80 26/06/2018
R$ 32.620,0000 07.830.688/0001-86 26/06/2018
R$ 33.111,7900 17.426.041/0001-47 26/06/2018
R$ 33.128,4700 11.721.928/0001-81 26/06/2018
R$ 31.083,0500 07.815.993/0001-07 26/06/2018
R$ 32.724,0000 19.483.498/0001-19 26/06/2018
R$ 29.949,9900 21.746.218/0001-60 26/06/2018

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item 
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Evento Data Observações

Aberto 26/06/2018 
14:04:36 Item aberto.

Iminência de 
Encerramento

26/06/2018 
14:05:09 Batida iminente. Data/hora iminência: 26/06/2018 14:35:09.

Encerrado 26/06/2018 
15:01:57 Item encerrado

Aceite 26/06/2018 
15:10:00

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANEBA CONSTRUCOES LTDA, CN
02, pelo melhor lance de R$ 1.800,0000 e com valor negociado a R$ 1,8000
propostas impressas no prazo de 5 dias para analise das mesmas

Habilitado 26/06/2018 
15:11:33

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SANEBA CONSTRUCOES LTD
15.466.183/0001-02

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 26/06/2018 
14:00:42

Boa tarde a todos

Sistema 26/06/2018 
14:05:09

O(s) Item(ns) 1, 2 e 3 está(ão) em iminência até 14:35 de 26/06/20
encerramento aleatório.

Sistema 26/06/2018 
15:02:18

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada
propostas. Favor acompanhar através da consulta "A

aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro 26/06/2018 

15:04:35
desde já agradeço a todos pela participaçã

Sistema 26/06/2018 
15:11:33

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de re
na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na

Pregoeiro 26/06/2018 
15:12:05

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 

Pregoeiro 28/06/2018 
13:36:11

Boa tarde;

Pregoeiro 28/06/2018 
13:36:56

Entramos no processo de analise das propos

Pregoeiro 04/07/2018 
13:25:23

Boa tarde

Pregoeiro 04/07/2018 
13:26:42

Informo que as empresas SANEBA CONSTRUÇÃO declinou, ou seja, 
diante do exposto passamos para a terceira col

Pregoeiro 04/07/2018 
13:27:35

A segunda colocada não tem em seu objeto a terceirização de mão de
da licitação.

Pregoeiro 04/07/2018 
13:27:36

A segunda colocada não tem em seu objeto a terceirização de mão de
da licitação.

Pregoeiro 04/07/2018 
14:38:21

Informamos que o item analisado é o itém 1 os demais estão sus

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 26/06/2018 15:11:33 Abertura de prazo para intenção de recurso 
Informado 

Fechamento de Prazo 26/06/2018 15:12:05 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 27/0

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos resp
resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/
declarar, foi encerrada a sessão às 12:11 horas do dia 06 de agosto de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada
Apoio.

ROBERVAL NOBREGA EVANGELISTA 
Pregoeiro Oficial
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FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA
Equipe de Apoio

MATEUS ARAUJO RIBEIRO DIAS
Equipe de Apoio

Voltar
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