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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
 

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

EDITAL: 57/2013    PROCESSO: 002410-09.00/13-2
 

Em 20/08/2013, às 14:00 horas, na PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ-RS, sito à R.GENERAL ANDRADE NEVES - 18º ANDAR -
CENTRO - PORTO ALEGRE - RS, na Sala de Pregão, reuniram-se o(a) Pregoeiro(a) deste órgão e respectivos membros da Equipe de apoio,
designados por instrumento legal, para os procedimentos inerentes a sessão em epígrafe.

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa habilitada em realizar Curso de Comunicação Estratégica para Instituições Públicas
in Company para servidores do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, conforme Edital e seus Anexos.

Habilitação: extrassistema

Recurso Administrativo: junto ao órgão promotor da licitação

O(A) Pregoeiro(a), após o procedimento de abertura, exame das propostas iniciais de preços apresentadas e, a partir do horário previsto
no Edital, iniciou a sessão pública de disputa na modalidade de pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços e em perfeita
consonância com as especificações e condições de fornecimento detalhadas no Edital. Aberta a etapa competitiva, foi considerado como
primeiro lance a proposta inicial de melhor valor e iniciou-se a fase de lances. Ao final do prazo previsto no Edital, acrescido do tempo
randômico (de 1 a 30 minutos) gerado automaticamente pelo sistema, foi encerrada a fase de disputa, classificando os fornecedores pela
oferta de lances de melhor valor.

 

LOTE: 1 - Contratação de instituição habilitada a realizar curso de Comunicação Estratégica para
Instituições Públicas in company
Homologação
Pendente.

 

Resultado
O lote não foi adjudicado em 20/08/2013 14:37 por MICHEL CORRÊA MURAD.
Motivo: Considerando que o único licitante presente não chegou ao valor médio de referência (R$ 28.852,67), deixamos de
adjudicar o objeto do certame por valor excessivo, restando, portanto, fracassado o mesmo.
 

Informações do Lote

Tratamento ME/EPP: Preferência contratação para ME/EPP

Início do recebimento de propostas: 05/08/2013 09:57 Fim do recebimento de propostas: 20/08/2013 10:00

Tempo de disputa: 10 minuto(s) Unidade dos lances: Monetária (R$), 2 casas decimais

Ordem dos lances: Decrescente Decremento mínimo dos lances: 1,00 (em percentual)

 

Itens do lote de disputa
Item: 1
Descrição: 670591 - Contratação de instituição habilitada a realizar curso de Comunicação Estratégica para Instituições Públicas in
company

Descrição complementar: Especificações técnicas 1 O curso deverá promover a capacitação de 01 (uma) turma de até 17 (dezessete)
servidores nos assuntos pertinentes à Comunicação Estratégica para Instituições Públicas. 1.1 Representantes da Administração Superior
do Ministério Público RS poderão comparecer às atividades educacionais, sendo essas participações eventuais e não certificáveis. 2 A
realização do curso deverá ser no Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional � CEAF, localizado à rua Fernando Machado, 832,
Porto Alegre/RS. 3 Carga horária: 36 horas, com 12 encontros de 3 horas cada. A realização das aulas terá a periodicidade de duas
vezes por semana, à noite, no horário das 19 às 22 horas. 4 Datas de realização: segundo semestre de 2013 � dias a definir - de
segunda a sexta-feira. 5 Conteúdo programático mínimo proposto: 1. Como avaliar cenários e identificar os desafios prioritários para a
comunicação do MP com seus diferentes públicos, tendo como referência os conceitos de comunicação pública. 2. Conhecer as diferentes
ferramentas da comunicação e aprender a selecionar as mais adequadas para a Instituição. 3. Comunicação integrada � assessoria de
imprensa � publicidade e propaganda � relações públicas. 4. Como selecionar os meios de comunicação, conforme suas potencialidades,
limitações e efeitos. 5. Como realizar um Plano de Comunicação para o MPRS com detalhamento e desenvolvimento de conceitos e
ações. 6. Como desenvolver uma Campanha publicitária � avaliação de necessidades � definição de público-alvo � análise de cenários -
brainstorming � briefing - processos de criação. 7. Os desafios da contratação na área de comunicação. Análise sobre as práticas de
mercado na contratação de serviços de mídia e produção. DEMAIS CONDIÇÕES E INFORMAÇÕES EXAMINAR O ANEXO II - TERMO DE
REFERÊNCIA DO EDITAL.

Quantidade: 1     Unidade de fornecimento: UNIDADE

 

Propostas
A participação na presente disputa do lote evidencia ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando
irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pelo sistema eletrônico. Termo aceito:
"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".
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Participaram deste lote as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas:

Fornecedor CNPJ/CPF Valor Total
(R$) Data / Hora ME/EPP Situação da

Proposta
WILL MEETING SCHOOL TREINAMENTO
LTDA

15.353.077/0001-
12 61.200,00 19/08/2013

16:28:29 Não CLASSIFICADA

Item 1: Contratação de instituição habilitada a realizar curso de Comunicação Estratégica para Instituições Públicas in
company
Marca: Não informado Modelo: Não informado

 

Lances (Lances sinalizados com "*" equivalem a Proposta Inicial)

Valor Total (R$) Fornecedor Data / Hora
Data / Hora 
Aceite de
Valor

Data / Hora 
Aceite de
Proposta

Situação do
Lance

60.588,00 WILL MEETING SCHOOL
TREINAMENTO LTDA

20/08/2013
14:17 CLASSIFICADO

61.200,00 * WILL MEETING SCHOOL
TREINAMENTO LTDA

19/08/2013
16:28 CLASSIFICADO

 

Classificação

Posição Fornecedor CNPJ/CPF Melhor Oferta Global (R$)

1º WILL MEETING SCHOOL TREINAMENTO LTDA 15.353.077/0001-12 60.588,00

 

Início/Encerramento

Evento Data / Hora Observação

Início 20/08/2013 10:01:00 Início da sessão de disputa

Encerramento 20/08/2013 14:29:34 Encerramento da sessão de disputa

 

Julgamento de Proposta
Prazos de envio de documentação
Não foram definidos prazos para recebimento de documentação de proposta.

Resultado do Julgamento de Proposta
Julgamento pendente.

 

 

Intenções de Recursos Interpostas
Não foi aberto prazo para registro de intenção de recurso.

 

Eventos de Negociação Direta, Convocação e Ajuste de Valor
Não há registros de negociação ou convocação.

 

Eventos do Lote

Evento Data / Hora Usuário Observação

Abertura de propostas 20/08/2013
12:14:07

LUIS ANTÔNIO BENITES
MICHEL

Início/reinício da disputa 20/08/2013
14:16:40 MICHEL CORRÊA MURAD

Início do tempo randômico 20/08/2013
14:26:42

Encerramento automatico 20/08/2013
14:29:34

Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens
para o chat

20/08/2013
14:29:44 MICHEL CORRÊA MURAD Desbloqueado o envio de mensagens

para o chat

Não-adjudicação 20/08/2013
14:37:23 MICHEL CORRÊA MURAD Lote não adjudicado.

 

Troca de Mensagens

Fornecedor Data / Hora Mensagem

MICHEL CORRÊA
MURAD 
Pregoeiro(a)

20/08/2013
14:15 Boa tarde, senhores participantes!

MICHEL CORRÊA
MURAD 
Pregoeiro(a)

20/08/2013
14:19

Olá, Sr. Licitante, preciso que melhore seu preço, pois ele está muito acima de nosso valor médio de
referência.

Lucas Becker
Axelrud 

20/08/2013
14:20

Sr. Pregoeiro, onde encontro o valor médio de referência?
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WILL MEETING
SCHOOL
TREINAMENTO
LTDA

MICHEL CORRÊA
MURAD 
Pregoeiro(a)

20/08/2013
14:22

O valor médio está no processo do pregão, mas eu posso lhe informar, ele é de R$ 28.852,67. Há
condições de vocês chegarem nesse valor?

Lucas Becker
Axelrud 
WILL MEETING
SCHOOL
TREINAMENTO
LTDA

20/08/2013
14:22 Infelizmente, não.

MICHEL CORRÊA
MURAD 
Pregoeiro(a)

20/08/2013
14:24 E qual seria o menor valor ao qual vocês consegueriam chegar?

Lucas Becker
Axelrud 
WILL MEETING
SCHOOL
TREINAMENTO
LTDA

20/08/2013
14:24 O valor atual é o menor que conseguimos chegar.

Lucas Becker
Axelrud 
WILL MEETING
SCHOOL
TREINAMENTO
LTDA

20/08/2013
14:27 Sr. Pregoeiro, qual é o procedimento neste caso?

MICHEL CORRÊA
MURAD 
Pregoeiro(a)

20/08/2013
14:31

Nesse caso, a proposta não pode ser aceita por valor excessivo. O processo então retorna ao setor
solicitante que, após re-análise de seu objeto, pode optar por buscar novos preços de mercado ou
diretamente repetir o Pregão em uma data posterior.

 

Após encerramento da fase de lances e atendido os procedimentos da Lei Complementar 123, o licitante melhor classificado em cada lote
foi declarado vencedor conforme indicado no quadro Resultado da sessão pública, a classificação dos valores ofertados foi publicada nos
quadros de Propostas e Lances. 
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo(a) Pregoeiro(a).

 
 
 
 
----------------------------------------------
MICHEL CORRÊA MURAD
Pregoeiro(a)
 

----------- Data/Hora de Geração da Ata: 17/08/2017 14:37 -----------


