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COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO
COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Pregão Eletrônico nº : 047/CPB/2021
Processo nº : 0340/2021
Objeto : Prestação de Serviços de captação, fixação, edição, exibição e transmissão dos sons e imagens de eventos, ao vivo
ou de forma diferida (gravado), para televisionamento de todo e qualquer evento, incluindo premiações e cerimônias, que
seja organizado, produzido e/ou representado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, e eventos internacionais cujos direitos de
transmissão sejam deste Comitê, pelo período de um ano, incluindo, mas não se limitando a competições oficiais e a
premiação anual dos melhores do ano, conforme especificações constantes do termo de referência, Anexo I

Às 14:02:29 horas do dia 11 de Agosto de 2021, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Carlos Roque Abrahão e
respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva , Matheus Cayke das Virgens
de Jesus e Rogerio Lovantino da Costa, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe,
relativo à oferta de compra - OC: 892000801002021OC00051. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em
atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Resultado da Sessão Pública

Encerrada sem recurso

ITEM 1

Propostas

Descrição : SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, TRANSMISSAO DE AUDIO/VIDEO

Quantidade / Unidade de
Fornecimento : 1 / UNIDADE

Menor Valor : 447.000,0000

CNPJ/CPF - Vencedor : 44385870000100 - D2 locação de equipamentos eireli

Propostas Entregues : 6

Desistência de Propostas : 0

Propostas Restantes : 6

Propostas Classificadas : 5

Resultado do Item : Adjudicado

Justificativa : EM NÃO HAVENDO MANIFESTAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, ADJUDICO O LOTE
OBJETO DESTE CERTAME À EMPRESA D2 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, PELO VALOR TOTAL DE R$ 447.000,00
(QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE MIL REAIS), CONFORME ADEQUADO EM PROPOSTA APRESENTADA.

Licitante Ordem Valor Data/Hora Situação Justificativa

Câmera 2 Vídeo Filmes
LTDA 1 36.000,0000 11/08/2021 00:00 Desclassificada

Proposta foi desclassificada por estar

com valores extremamente abaixo do

referencial e consequentemente

inexigível para cumprir com as

exigências Editalícias.

D2 locação de
equipamentos eireli

2 447.000,0000 11/08/2021 00:00 Classificada classifico o item
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Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso

Licitantes

Desistência

Lances Ofertados

Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte

Negociação

Análise da Aceitabilidade do Preço

Habilitação

INTERTRADE BRASIL
TELECOMUNICAÇÕES
MULTIMIDIA E
REPRESENTAÇÕES
LTDA

3 945.000,0000 10/08/2021 00:00 Classificada classifico o item

PAULISTA, GESTÃO
EMPRESARIAL E
SERVIÇOS
TERCEIRIZAdos eireli

4 1.800.000,0000 10/08/2021 00:00 Classificada classifico o item

H&L Promoções,
Eventos e
Comunicação Eireli -
EPP

5 2.250.000,0000 09/08/2021 00:00 Classificada classifico o item

Explorata produtora ltda
- ME 6 15.000.000,0000 11/08/2021 00:00 Classificada classifico o item

Não houve desistência.

Licitante Valor Data/Hora Situação

H&L Promoções, Eventos e Comunicação Eireli - EPP 992.200,0000 11/08/2021 14:22:50 Válido e confirmado

Não houve licitante que se encontrasse na condição de empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006.

Não houve negociação.

Licitante Origem Valor Data/Hora Preço Justificativa

D2 locação de
equipamentos eireli

Análise de
propostas 447.000,0000 11/08/2021

14:53 Aceitável
Considero o preço aceitável mediante consulta do
preço referencial, obtidos na fase interna da
licitação.

Licitante Data/Hora Habilitação Justificativa

D2 locação de
equipamentos eireli

12/08/2021
15:52 Habilitado Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com

as exigências contidas no edital.

Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição de recurso.

Legenda Enquadramento CNPJ/CPF Licitante

FOR0290 Outros 02.621.577/0001-
46

INTERTRADE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES MULTIMIDIA E
REPRESENTAÇÕES LTDA
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Chat

FOR0675 EPP 03.246.961/0001-
79

Câmera 2 Vídeo Filmes LTDA

FOR0367 EPP 09.231.613/0001-
04 H&L Promoções, Eventos e Comunicação Eireli - EPP

FOR0991 ME 19.206.602/0001-
28 Explorata produtora ltda - ME

FOR0164 ME 24.724.211/0001-
35 PAULISTA, GESTÃO EMPRESARIAL E SERVIÇOS TERCEIRIZAdos eireli

FOR0993 Outros 44.385.870/0001-
00 D2 locação de equipamentos eireli

De Para Mensagem Data/Hora

Sistema
BEC/SP TODOS Sessão Pública Aberta. 11/08/2021

14:02:32

Pregoeiro TODOS Boa tarde senhores licitantes. 11/08/2021
14:02:46

FOR0367 Pregoeiro Boa tarde 11/08/2021
14:03:05

Pregoeiro TODOS Prezados Licitantes, iniciamos a Sessão Pública - Pregão Eletrônico - Nº 047/CPB/2021 nas
condições especificadas no Edital.

11/08/2021
14:03:21

Pregoeiro TODOS Srs. Licitantes, dentro de instantes daremos início a fase de análise das propostas. 11/08/2021
14:04:06

FOR0290 Pregoeiro boa tarde. 11/08/2021
14:04:10

Pregoeiro TODOS Antes, porém, peço especial atenção de Vs. Sras. na leitura dos seguintes informes: 11/08/2021
14:04:12

Pregoeiro TODOS

INFORMATIVO:
Participação em procedimento licitatório
A Administração da Bolsa Eletrônica de Compras lembra a todos os licitantes que conforme o
artigo 90 da Lei Federal 8.666/93, o ato de frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou
qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação
poderá implicar responsabilização criminal dos envolvidos com pena de detenção de 2 (dois) a
4 (quatro) anos e multa. (fonte: www.bec.sp.gov.br).

11/08/2021
14:04:21

Pregoeiro TODOS

CONDUTA
A Administração da Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo lembra a todos os
Licitantes que as conversações via chat dos pregões eletrônicos, são devidamente registradas,
constando inclusive da ata final, razão pela qual salienta a todos que se ACAUTELEM EM
SUAS MANIFESTAÇÕES, visto que pelas opiniões nelas contidas são responsáveis PERANTE
A LEI, PODENDO RESPONDER ADMINISTRATIVA, CIVIL E PENALMENTE PELOS
EXCESSO COMETIDOS.

11/08/2021
14:04:29

Pregoeiro TODOS

O LICITANTE QUE ENSEJAR O RETARDAMENTO da execução do objeto da contratação ou
COMPORTAR-SE DE MODO INIDÔNEO (dentre outras hipóteses) poderá ser apenado com
impedimento de licitar e contratar por até 5 anos, prevista no art. 7º da LF 10.520-2002 e/ou
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração
de inidoneidade para licitar ou contratar, previstas, respectivamente, nos incs. III e IV do art. 87
da LF 8.666-93.

11/08/2021
14:04:37

Pregoeiro TODOS Lembramos a todos os Licitantes que, de acordo com a previsão Editalícia disposta no Subitem
2.6 - item II, o encaminhamento da proposta vinculará a Licitante ao cumprimento de todas as

11/08/2021
14:04:44
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condições e obrigações inerentes ao Certame.

Pregoeiro TODOS
Salientamos, como informação adicional, que todos os Licitantes devem atender as
especificações técnicas dos serviços previstos em Edital, eventual desconformidade quando da
entrega deles, serão passíveis das aplicações previstas no Edital.

11/08/2021
14:04:55

Pregoeiro TODOS ATENÇÃO MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 11/08/2021
14:05:00

Pregoeiro TODOS

A fim de que possa ser assegurada a preferência de contratação como critério de desempate
em um certame, conforme preceituado na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, é necessário que o enquadramento da Empresa esteja devidamente informado no
Sistema CAUFESP

11/08/2021
14:05:12

Pregoeiro TODOS

Portanto, torna-se imprescindível a atualização do "Porte da Empresa" na Página "Dados
Cadastrais", do Sistema CAUFESP.
Cabe ainda ressaltar que somente poderá participar do direito de preferência a empresa que já
tenha registrado o "Porte da Empresa" no Sistema CAUFESP antes do encerramento da etapa
de lances.

11/08/2021
14:05:25

Pregoeiro TODOS

Solicitamos aos Licitantes que já estejam com toda a documentação necessária para
habilitação PREPARADA E PRONTA PARA O ENVIO. No momento oportuno, a empresa
vencedora da etapa de lances deverá enviar de forma imediata logo após solicitada por esta
comissão.

11/08/2021
14:05:32

Pregoeiro TODOS Peço que respeitem essa orientação para o bom andamento desta licitação. 11/08/2021
14:05:44

Pregoeiro TODOS Procederemos agora à análise das propostas. 11/08/2021
14:05:50

FOR0290 Pregoeiro Por favor, a tela para enviar lances ainda esta fechada? 11/08/2021
14:06:01

Pregoeiro FOR0290 Estou analisando as propostas, logo após iniciaremos a fase de lance. 11/08/2021
14:06:48

FOR0290 Pregoeiro Obrigado. 11/08/2021
14:07:35

Pregoeiro TODOS
Diante da ausência do licitante FOR0675, não será possível a confirmação se sua proposta
encontra-se de acordo com a descrição prevista no Termo de Referência, Anexo I do edital,
uma vez que seu valor ofertado é considerado inexigível, sendo assim será desclassificado.

11/08/2021
14:10:58

Sistema
BEC/SP TODOS Propostas analisadas. 11/08/2021

14:15:23

Pregoeiro TODOS A Análise das propostas apresentadas foi concluída, antes de passar para próxima Etapa de
Lances temos a considerar que:

11/08/2021
14:15:44

Pregoeiro TODOS
Srs Licitantes, a fase de análise de propostas já foi encerrada, dentro de instantes daremos
início à fase de lances, favor ficarem atentos ao relógio colocado no canto superior direito da
tela, o qual indicará o tempo restante para o término da fase de lances.

11/08/2021
14:15:50

Pregoeiro TODOS
A fase de lances terá duração mínima de 15 (quinze) minutos, sendo que se houver qualquer
lance válido nos últimos 3 (três) minutos a fase de lances será prorrogada por mais três minutos
e assim sucessivamente, até que não exista nenhum lance válido nos últimos três minutos.

11/08/2021
14:15:55

Pregoeiro TODOS
Srs. Licitantes preencham suas ofertas em campo próprio, pois não serão aceitas ofertas via
chat, a redução mínima entre lances será ofertada sobre o valor total do Item na seguinte
conformidade:

11/08/2021
14:16:01

Pregoeiro TODOS Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta
formulada, observada a redução mínima de:

11/08/2021
14:16:06

Pregoeiro TODOS Lote Único: R$ 3.000,00 (três mil reais) 11/08/2021
14:16:24
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Pregoeiro TODOS formulado, prevalecendo o primeiro lance recebido, quando ocorrerem 2 (dois) ou mais lances
do mesmo valor.

11/08/2021
14:16:30

Pregoeiro TODOS Srs(as) Licitantes, lembramos que o valor de redução mínima na fase de lances incidirá sobre o
valor total do lote previstos no termo de referência.

11/08/2021
14:16:40

Pregoeiro TODOS É possível corrigir um lance enviado por engano? 11/08/2021
14:16:44

Pregoeiro TODOS

Não, se o licitante gravar um lance errado não poderá corrigi-lo. Caso o preço informado seja
inexequível, o fornecedor não mais poderá ofertar lances para o item ou para o lote em
questão. Portanto cuidado ao confirmar seu lance. Antes de gravar o lance é possível alterá-lo.
Saiba mais consultando: Manuais para o Fornecedor – Pregão Eletrônico.

11/08/2021
14:16:51

Pregoeiro TODOS Não perca a oportunidade de fornecer seus serviços para o Comitê Paralímpico Brasileiro, e se
tornar um de nossos parceiros!!!

11/08/2021
14:17:12

Pregoeiro TODOS Iniciaremos a etapa de lances! Desejamos Boa Sorte a todos Licitantes!!! 11/08/2021
14:17:18

Pregoeiro TODOS Início da etapa de lances para o item 1 11/08/2021
14:17:30

Pregoeiro TODOS Senhores, estamos na fase de lances! Conto com lances contundes!!! 11/08/2021
14:20:52

Pregoeiro TODOS Não perca a oportunidade de fornecer seus serviços para o Comitê Paralímpico Brasileiro, e se
tornar um de nossos parceiros!!!

11/08/2021
14:20:58

Pregoeiro TODOS Não perca a oportunidade de fornecer seus serviços para o Comitê Paralímpico Brasileiro, e se
tornar um de nossos parceiros!!!

11/08/2021
14:27:45

Pregoeiro TODOS Senhores, estamos na fase de lances! Faça lances contundes!!! 11/08/2021
14:28:50

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Encerrada a fase de lances do item:1 - 11/08/2021 - 14:32:30 11/08/2021

14:32:56

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Encerrada a fase de lances para esta Oferta de Compra. 11/08/2021

14:32:56

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Iniciada a fase de negociação. 11/08/2021

14:32:56

Sistema
BEC/SP TODOS

Etapa de negociação item 001:
TRANSMISSAO DE AUDIO/VIDEO
Menor proposta: R$ 447.000,0000
Negociação disponível para fornecedor ganhador

11/08/2021
14:33:56

FOR0993 Pregoeiro está finalizada? 11/08/2021
14:35:13

Pregoeiro FOR0993 Favor aguardar conectado! 11/08/2021
14:38:07

FOR0993 Pregoeiro ok 11/08/2021
14:38:32

Pregoeiro FOR0993 Prezado(a) Licitante FOR 0993, pedimos por gentileza verificar se é possível ofertar redução
em sua proposta?

11/08/2021
14:40:26

FOR0367 Pregoeiro Sr. Pregoeiro, poderia por gentileza como será feita a comprovação de exequibilidade? 11/08/2021
14:41:08

FOR0367 Pregoeiro *informar 11/08/2021
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14:41:26

FOR0367 Pregoeiro Pois temos absoluta certeza
que está bem abaixo das cotações feitas pelo CPB

11/08/2021
14:43:00

Pregoeiro FOR0367 Prezado FOR0367, vossa empresa teve vistas ao processo? 11/08/2021
14:46:35

FOR0367 Pregoeiro Não. 11/08/2021
14:47:13

FOR0993 Pregoeiro No nosso entendimento a proposta está equilibrada, não conseguimos ofertar uma redução na
proposta. Obrigado.

11/08/2021
14:47:18

Pregoeiro FOR0993 Prezado(a) Licitante FOR 0993, reiteramos o pedido em verificar se é possível ofertar redução
em sua proposta?

11/08/2021
14:47:35

FOR0367 Pregoeiro Mas daremos vistas se necessário. 11/08/2021
14:47:46

Pregoeiro FOR0993 Prezado(a) Licitante FOR 0993, peço informar se esta é sua última oferta? 11/08/2021
14:50:13

FOR0993 Pregoeiro Prezado pregoeiro, esta é nossa última oferta. Obrigado! 11/08/2021
14:50:51

Pregoeiro FOR0993 Grato 11/08/2021
14:51:19

Pregoeiro TODOS Senhores Licitantes, iniciaremos a fase de aceitação dos preços. Por favor, aguardem. 11/08/2021
14:51:58

Sistema
BEC/SP TODOS Etapa de negociação encerrada e etapa de aceitabilidade iniciada. 11/08/2021

14:52:09

Pregoeiro TODOS Solicitamos ainda ao vencedor provisório, que providencie os documentos a serem
encaminhados para fins de habilitação, constante no item IV do Edital.

11/08/2021
14:52:41

Pregoeiro FOR0993 (VALOR ACEITO - ITEM 1) R$ 447.000,0000 Justificativa: Considero o preço aceitável
mediante consulta do preço referencial, obtidos na fase interna da licitação.

11/08/2021
14:53:03

FOR0367 Pregoeiro Qual o prazo para envio? 11/08/2021
14:53:05

Sistema
BEC/SP TODOS

Aceitabilidade do preço encerrada e habilitação iniciada. 
Caso necessite encaminhar anexo utilize o botão. 

11/08/2021
14:54:08

Pregoeiro FOR0993 Por favor, Caro Licitante FOR 0993, favor iniciar o envio da documentação de habilitação de
sua empresa, constante no item IV do edital.

11/08/2021
14:58:39

FOR0993 Pregoeiro necessito anexar documentação neste momento? 11/08/2021
14:59:22

FOR0993 Pregoeiro enviando... 11/08/2021
15:01:36

Pregoeiro FOR0993 Sim, enviar os documentos anexando no sistema 11/08/2021
15:04:23
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FOR0367 Pregoeiro Sr. Pregoeiro por gentileza poderia informar o prazo do envio da documentação? 11/08/2021
15:05:39

FOR0367 Pregoeiro
Já localizamos. Obrigada. "Considerada aceitável a oferta de menor preço, o licitante detentor
da melhor proposta deverá encaminhar toda documentação de habilitação, de forma imediata à
solicitação, sob pena de desclassificação e aplicação das sanções cabíveis,"

11/08/2021
15:09:00

Pregoeiro FOR0993 Reitero o pedido do início do envio dos documentos de habilitação, constantes no Edital. 11/08/2021
15:13:00

FOR0993 Pregoeiro O Fornecedor "D2 locação de equipamentos eir" enviou o arquivo "FOR0993_3.pdf". 11/08/2021
15:13:22

FOR0993 Pregoeiro O Fornecedor "D2 locação de equipamentos eir" enviou o arquivo "FOR0993_4.pdf". 11/08/2021
15:14:44

FOR0993 Pregoeiro O Fornecedor "D2 locação de equipamentos eir" enviou o arquivo "FOR0993_5.pdf". 11/08/2021
15:14:50

FOR0993 Pregoeiro O Fornecedor "D2 locação de equipamentos eir" enviou o arquivo "FOR0993_6.pdf". 11/08/2021
15:14:56

FOR0993 Pregoeiro O Fornecedor "D2 locação de equipamentos eir" enviou o arquivo "FOR0993_7.pdf". 11/08/2021
15:17:19

FOR0993 Pregoeiro O Fornecedor "D2 locação de equipamentos eir" enviou o arquivo "FOR0993_8.pdf". 11/08/2021
15:17:25

FOR0993 Pregoeiro O Fornecedor "D2 locação de equipamentos eir" enviou o arquivo "FOR0993_9.pdf". 11/08/2021
15:17:37

FOR0993 Pregoeiro O Fornecedor "D2 locação de equipamentos eir" enviou o arquivo "FOR0993_10.pdf". 11/08/2021
15:17:45

Pregoeiro FOR0993 Senhor licitante, solicito o envio dos demais documentos. 11/08/2021
15:29:32

FOR0993 Pregoeiro O Fornecedor "D2 locação de equipamentos eir" enviou o arquivo "FOR0993_11.pdf". 11/08/2021
15:32:41

FOR0993 Pregoeiro O Fornecedor "D2 locação de equipamentos eir" enviou o arquivo "FOR0993_12.pdf". 11/08/2021
15:32:48

FOR0993 Pregoeiro O Fornecedor "D2 locação de equipamentos eir" enviou o arquivo "FOR0993_13.pdf". 11/08/2021
15:33:02

FOR0993 Pregoeiro O Fornecedor "D2 locação de equipamentos eir" enviou o arquivo "FOR0993_14.pdf". 11/08/2021
15:33:08

FOR0993 Pregoeiro O Fornecedor "D2 locação de equipamentos eir" enviou o arquivo "FOR0993_15.pdf". 11/08/2021
15:34:39

FOR0993 Pregoeiro O Fornecedor "D2 locação de equipamentos eir" enviou o arquivo "FOR0993_16.pdf". 11/08/2021
15:34:47

FOR0993 Pregoeiro O Fornecedor "D2 locação de equipamentos eir" enviou o arquivo "FOR0993_17.pdf". 11/08/2021
15:35:17

FOR0993 Pregoeiro O Fornecedor "D2 locação de equipamentos eir" enviou o arquivo "FOR0993_18.pdf". 11/08/2021
15:35:27

FOR0993 Pregoeiro O Fornecedor "D2 locação de equipamentos eir" enviou o arquivo "FOR0993_19.pdf". 11/08/2021
15:35:37

FOR0993 Pregoeiro O Fornecedor "D2 locação de equipamentos eir" enviou o arquivo "FOR0993_20.pdf". 11/08/2021
15:35:48

https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMoHIgWPZ59337zXp5d6TuCimHSNivNggTX1CDmv%2bNEGZqPa8l5%2fa7%2bMx81EWi0QEbQ%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMoHIgWPZ59337zXp5d6TuCimHSNivNggTX1CDmv%2bNEGZVwj8qisoY5YwEXTDCY0ImA%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMoHIgWPZ59337zXp5d6TuCimHSNivNggTX1CDmv%2bNEGZtnYDfViRB%2fwtdjUIH53QpA%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMoHIgWPZ59337zXp5d6TuCimHSNivNggTX1CDmv%2bNEGZnxrAsP8WT4RHAZwtpAWd%2fQ%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMoHIgWPZ59337zXp5d6TuCimHSNivNggTX1CDmv%2bNEGZm8C65A9VWgUYHmOfNSx0CA%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMoHIgWPZ59337zXp5d6TuCimHSNivNggTX1CDmv%2bNEGZ3xG1d7OT28XbX6i4cgM6Wg%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMoHIgWPZ59337zXp5d6TuCimHSNivNggTX1CDmv%2bNEGZPVu2c0ZC7TTqp0IkdPsGfg%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMoHIgWPZ59337zXp5d6TuCimHSNivNggTX1CDmv%2bNEGZy%2bO%2bMDgqtuh53EhBrGfWHg%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMoHIgWPZ59337zXp5d6TuCimHSNivNggTX1CDmv%2bNEGZV0A9qp0OqTWGg4gyb5jq4w%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMoHIgWPZ59337zXp5d6TuCimHSNivNggTX1CDmv%2bNEGZ0NJ3H%2fbGTjlAjIyLOc2GLg%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMoHIgWPZ59337zXp5d6TuCimHSNivNggTX1CDmv%2bNEGZ%2bLPJ7B31v4r3fstE0dT3ag%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMoHIgWPZ59337zXp5d6TuCimHSNivNggTX1CDmv%2bNEGZe1OuiNhPp0PbheXxwLZ2dg%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMoHIgWPZ59337zXp5d6TuCimHSNivNggTX1CDmv%2bNEGZq9PQQ9CVE7aAFcSFFxYlSA%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMoHIgWPZ59337zXp5d6TuCimHSNivNggTX1CDmv%2bNEGZJOXEnJho7%2btp8%2fEXLkxlow%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMoHIgWPZ59337zXp5d6TuCimHSNivNggTX1CDmv%2bNEGZn39Ac5rbrKMj83GgXh7DTg%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMoHIgWPZ59337zXp5d6TuCimHSNivNggTX1CDmv%2bNEGZKT9M4Kihmd0xNU6OJf%2f2Sw%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMoHIgWPZ59337zXp5d6TuCimHSNivNggTX1CDmv%2bNEGZZdkpfQRkhFoqqo7BMooIng%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMoHIgWPZ59337zXp5d6TuCimHSNivNggTX1CDmv%2bNEGZwFdP9450%2fbIvL24WBzJyTg%3d%3d
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FOR0993 Pregoeiro O Fornecedor "D2 locação de equipamentos eir" enviou o arquivo "FOR0993_21.pdf". 11/08/2021
15:42:58

Pregoeiro FOR0993 Senhor licitante, em uma análise preliminar até o momento não identificamos o envio do
documento 4.1.2 - b.2.1 - divida ativa do estado de SP, poderia nos enviar.

11/08/2021
15:49:40

FOR0367 Pregoeiro Sr. Pregoeiro, por gentileza, já passa de 1 hora da sua primeira solicitação dos documentos.
Sabemos que o envio desses documentos deve ser feito de imediato. 

11/08/2021
15:56:17

FOR0993 Pregoeiro O Fornecedor "D2 locação de equipamentos eir" enviou o arquivo "FOR0993_22.pdf". 11/08/2021
15:58:05

Pregoeiro FOR0367 Senhor licitante, o licitante inicio o envio da documentação e esta enviado quando solicitado,
ressalto que como norte temos o principio razoabilidade e economicidade.

11/08/2021
15:58:37

FOR0993 Pregoeiro O Fornecedor "D2 locação de equipamentos eir" enviou o arquivo "FOR0993_23.pdf". 11/08/2021
16:00:01

Pregoeiro FOR0993 Senhor licitante, não identificamos o envio do anexo VII que compõe os anexos editalicios. 11/08/2021
16:03:50

FOR0993 Pregoeiro O Fornecedor "D2 locação de equipamentos eir" enviou o arquivo "FOR0993_24.pdf". 11/08/2021
16:04:11

FOR0993 Pregoeiro O Fornecedor "D2 locação de equipamentos eir" enviou o arquivo "FOR0993_25.pdf". 11/08/2021
16:26:45

Pregoeiro FOR0993 Agradeço o envio da documentação. 11/08/2021
16:28:46

FOR0993 Pregoeiro obrigado 11/08/2021
16:28:56

Pregoeiro TODOS Sessão pública suspensa em 11/08/2021 16:29:26. 11/08/2021
16:29:26

Pregoeiro TODOS
Motivo: Suspenderemos esta sessão pública para diligência conforme subitem 4.1.4.5.1 e
análise da documentação enviada nesta sessão pública. Retornaremos amanhã (12/08/2021)
às 15h00.

11/08/2021
16:29:26

Pregoeiro TODOS Reativação prevista para 12/08/2021 15:00:00 11/08/2021
16:29:26

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO 12/08/2021

15:00:00

Pregoeiro TODOS Sessão Pública reativada. 12/08/2021
15:09:42

Pregoeiro TODOS Boa tarde senhores licitantes, daremos prosseguimento a sessão publica! 12/08/2021
15:10:23

FOR0367 Pregoeiro Boa tarde. 12/08/2021
15:10:38

FOR0993 Pregoeiro boa tarde! Perfeito 12/08/2021
15:10:58

FOR0290 Pregoeiro boa tarde a todos! 12/08/2021
15:12:39

Pregoeiro TODOS Prezados Licitantes, prosseguimos com a fase de habilitação, esta comissão procedeu com a
análise dos documentos elencados no item V.

12/08/2021
15:14:09

https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMoHIgWPZ59337zXp5d6TuCimHSNivNggTX1CDmv%2bNEGZ%2fNJ%2baqpkOXbFfAvQ4zD%2bqw%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMoHIgWPZ59337zXp5d6TuCimHSNivNggTX1CDmv%2bNEGZKHi%2fyso0ILVcKZKlA0HYeQ%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMoHIgWPZ59337zXp5d6TuCimHSNivNggTX1CDmv%2bNEGZx0PQbXlqyCFueaKUAmBTJw%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMoHIgWPZ59337zXp5d6TuCimHSNivNggTX1CDmv%2bNEGZk3V9qeG3VsvX8GWaVEFdkw%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMoHIgWPZ59337zXp5d6TuCimHSNivNggTX1CDmv%2bNEGZBUQ1bENcn5eTtsRBxw5vsw%3d%3d
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Pregoeiro FOR0993 Prezado FOR0993, constatamos que se faz necessário a apresentação da procuração para as
assinaturas dos anexos e proposta comercial, tendo em vista que o contrato social não outorga
a quem o fez. Diante disso peço que envie a procuração em nome de Bruno Delaiti.

12/08/2021
15:16:37

FOR0993 Pregoeiro encaminhando 12/08/2021
15:17:47

FOR0993 Pregoeiro O Fornecedor "D2 locação de equipamentos eir" enviou o arquivo "FOR0993_26.pdf". 12/08/2021
15:18:00

Pregoeiro TODOS

Cabe informar e conforme consta no instrumento convocatório, subitem 4.1.4.5.1, realizamos a
diligência junto ao Grupo Globo de Comunicação, na qual apresentou devolutiva por correio
eletrônico, no dia 12/08/2021, as 14:13, expedido pela Sra. Sandra Klar – Analista de
Planejamento e Alocação, Estratégia de Tecnologia/Hub Operações de Conteúdo, validando o
cadastro de homologação para prestação dos serviços do objeto licitado ao vencedor provisório
– D2 Locação de Equipamentos - Eireli

12/08/2021
15:24:15

Pregoeiro TODOS Documento apresentado pelo FOR 0993, liberado para visualização dos demais licitantes. 12/08/2021
15:26:08

FOR0290 Pregoeiro Sr. Pregoeiro, por favor, uma questao: a procuração teve firme reconhecida no dia de hoje, isso
pode? o Pregao foi ontem.

12/08/2021
15:28:41

FOR0290 Pregoeiro *a 12/08/2021
15:29:04

FOR0367 Pregoeiro Por gentileza senhor pregoeiro poderia informar se o cadastro trata de fornecimento de
equipamentos ou fornecimento de equipamentos e operadores?

12/08/2021
15:29:31

FOR0367 Pregoeiro De fato não pode ser aceita a procuração com a data de hoje tendo em vista que no momento
do pregão e do envio da proposta a pessoa que assinou não estava habilitada para tal.

12/08/2021
15:31:31

Pregoeiro TODOS Caso seja a menção ao cadastro da Oferta de Compra na Bec, o Grupo 2 e classe 235 são
pertinentes a serviço e apoio operacional para transmissão de áudio e vídeo.

12/08/2021
15:34:48

FOR0367 Pregoeiro Poderia fazer a gentileza de disponibilizar a diligência realizada na data de hoje? 12/08/2021
15:36:58

FOR0367 Pregoeiro E também 
o link dos vídeos produzidos pela empresa classificada em primeiro lugar?

12/08/2021
15:39:31

FOR0367 Pregoeiro Embora, o agravante está na questão da assinatura da procuração datada de hoje (12/8). 12/08/2021
15:40:52

Pregoeiro FOR0367

A procuração tem validade em sua data firmada, onde o reconhecimento de firma é uma mera
formalidade que se quer era exigível no edital. Informo ao FOR0367 para conhecimento maior,
que desde 2018 a Lei 13.726 de 08/10 - Lei da Desburocratização - dispensa exigências
relacionadas com reconhecimento de firma quando não houver duvida em relação ao
signatário.

12/08/2021
15:47:14

FOR0290 Pregoeiro Obrigado. 12/08/2021
15:48:42

FOR0367 Pregoeiro Agradecemos o retorno e solicitamos os complementos da habilitação técnica. 12/08/2021
15:48:46

Pregoeiro TODOS
Os documentos pertinentes a sessão pública e a diligencia feita ao Grupo Globo de
Comunicação, atuando nos princípios de transparência, estão disponíveis no site do Comitê
Paralímpico Brasileiro - www.cpb.org.br

12/08/2021
15:50:54

FOR0367 Pregoeiro Vamos verificar só um instante. 12/08/2021
15:51:40

Pregoeiro TODOS Aproveito para que os licitantes acessem nosso site para acompanhar o rendimentos de nossos
atletas Paralímpicos brasileiros em busca de medalhas para nosso País

12/08/2021
15:52:10

https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?4VIesC%2fD9wbQYQx6EsjCMoHIgWPZ59337zXp5d6TuCimHSNivNggTX1CDmv%2bNEGZOXSMAX2MRqhiHJnp%2fMKrcQ%3d%3d
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Pregoeiro TODOS O Licitante D2 locação de equipamentos eireli foi habilitado para o Item 1.
Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as
exigências contidas no edital.

12/08/2021
15:52:49

Pregoeiro TODOS Srs. Licitantes, as informações cadastrais do licitante vencedor poderão ser consultadas,
durante a sessão pública, selecionando o item e clicando no botão Ficha cadastral licitante.

12/08/2021
15:52:52

Sistema
BEC/SP TODOS 12/08/2021

15:52:52

Sistema
BEC/SP TODOS Etapa de Habilitação encerrada e fase de Manifestação de Intenção de Recurso iniciada. 12/08/2021

15:52:52

Sistema
BEC/SP TODOS A partir deste horário, qualquer licitante poderá interpor recurso, imediata e motivadamente,

nesta sessão pública.
12/08/2021

15:52:52

Pregoeiro TODOS

Concedo o prazo de 05 (cinco) minutos para que qualquer Licitante possa manifestar sua
intenção de interposição de recursos, em campo próprio do Sistema, desde que
DEVIDAMENTE MOTIVADA, sob penas aplicáveis à espécie. Lembramos, para ciência e
conhecimento geral de todos os Licitantes que a LICITANTE QUE ENSEJAR O
RETARDAMENTO da execução do objeto poderá ser apenada COM IMPEDIMENTO de licitar e
contratar por até 5 anos, prevista no art. 7º da LF 10.520-2002 e/ou suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para
licitar ou contratar, previstas, respectivamente, nos incs. III e IV do art. 87 da LF 8.666-93.

12/08/2021
15:52:57

FOR0290 Pregoeiro sem duvida, sorte a todos! 12/08/2021
15:53:02

FOR0367 Pregoeiro Sem dúvida. Estamos na torcida!!!! 12/08/2021
15:55:50

Pregoeiro TODOS VAI BRASIL!!!!! 12/08/2021
15:56:23

FOR0993 Pregoeiro Todos na torcida!!! 12/08/2021
15:56:56

Sistema
BEC/SP TODOS Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição. 12/08/2021

15:58:01

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Atos decisórios 12/08/2021

15:58:01

Pregoeiro FOR0993
Prezado Licitante, o senhor possui o prazo de até 2 (dois) dias úteis, a contar de hoje, para
entregar os originais da documentação de habilitação encaminhada nesta sessão pública, bem
como original da planilha de preço com a redução obtida após os Lances e Negociação.

12/08/2021
15:58:47

Pregoeiro FOR0993
A entrega da documentação se dará no Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, na Rodovia dos
Imigrantes, km 11,5 – Vila Guarani – São Paulo - SP, CEP 04329-000, de 2ª a 6ª feira, das
09:00 às 12:00 e das 13:00 às 18:00.

12/08/2021
15:58:58

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: ELABORAÇÃO DA ATA 12/08/2021

16:00:00

Pregoeiro TODOS Sessão pública encerrada. 12/08/2021
16:04:55

Licitante vencedor : D2 locação de equipamentos eireli Item
: 1

Valor
Negociado :
447.000,0000

Sessão Pública Suspensa

Às 16:29:26h do dia 11 de agosto de 2021, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Suspenderemos esta sessão
pública para diligência conforme subitem 4.1.4.5.1 e análise da documentação enviada nesta sessão pública. Retornaremos
amanhã (12/08/2021) às 15h00..
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Às 15:09:42h do dia 12 de agosto de 2021, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Carlos Roque Abrahão e
respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº
892000801002021OC00051.

Encerramento realizado por Carlos Roque Abrahão

Considerações finais Agradecemos aos Prezados Licitantes que participaram deste Certame. Até uma nova oportunidade. VAI
BRASIL... ESTAMOS NA TORCIDA!!

Data 12/08/2021 às 16:04:48


