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Pregão Eletrônico
Este pregão possui 1 Ata Complementar
Ver Ata Original

323028.282018 .11946 .4436 .968043606

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
Agencia Nacional de Energia Elétrica
Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1
Nº 00028/2018
Às 09:00 horas do dia 17 de outubro de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos
membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 5.345 de 09/10/2018, 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 48500001839201898, para realizar os procedimentos
relativos ao Pregão nº 00028/2018. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de
monitoramento diário de matérias jornalísticas sobre o setor elétrico e de interesse da ANEEL, veiculadas
nacional e internacionalmente, em emissoras de rádio e televisão, jornais e revistas impressos e na
internet (sites de notícias, veículos especializados, blogs jornalísticos e agências), conforme
especificações do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 28/2018 e seus Anexos., tendo em vista em face da
procedência do recurso impetrado pela empresa Armazém Digital, necessário retorno de fase para a
necessária reavaliação da aceitação da empresa MyCLIPP.

Item: 1
Descrição: Monitoramento Informação Mídia Eletrônica
Descrição Complementar: Conforme detalhamento do Edital PE 28/2018.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: unidade
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de
Valor estimado: R$ 265.458,0000
recurso
Aceito para: SERGIO MACHADO REIS, pelo melhor lance de R$ 30.900,0000 .
Histórico
Item: 1 - Monitoramento Informação Mídia Eletrônica
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Volta de Fase

16/10/2018
Volta de Fase para Aceitação
08:21:05

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES
17/10/2018
LTDA, CNPJ/CPF: 09.308.405/0001-66, pelo melhor lance de R$
09:08:18
22.000,0000. Motivo: Não atendeu ao item 9.5.1 do Edital

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: RAFAEL BARBOSA DA SILVA, CNPJ/CPF:
17/10/2018
10.488.830/0001-63, pelo melhor lance de R$ 24.990,0000. Motivo: Não
14:31:42
atendimento a convocação.

Aceite

19/10/2018 Aceite individual da proposta. Fornecedor: SERGIO MACHADO REIS,
15:03:39
CNPJ/CPF: 00.441.200/0001-80, pelo melhor lance de R$ 30.900,0000.

Habilitado

19/10/2018 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SERGIO MACHADO REIS 15:03:44
CNPJ/CPF: 00.441.200/0001-80

Registro
Intenção de
Recurso

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ARMAZEM DIGITAL
COMUNICACAO E INFORMACAO LTDA CNPJ/CPF: 02038465000167. Motivo:
19/10/2018
Prezada Sra. Pregoeira, a empresa Armazém Digital vem respeitosamente
15:13:48
apresentar intenção de recurso contra a habilitação da licitante Sérgio
Machado Reis visto que a referida
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19/10/2018 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ARMAZEM DIGITAL COMUNICACAO
15:37:11
E INFORMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 02038465000167. Motivo: no aguardo
das razões recursais

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF
02.038.465/0001-67

Data/Hora do Recurso

Data/Hora Admissibilidade

Situação

19/10/2018 15:13

19/10/2018 15:37

Aceito

Motivo Intenção:Prezada Sra. Pregoeira, a empresa Armazém Digital vem
respeitosamente apresentar intenção de recurso contra a habilitação da licitante
Sérgio Machado Reis visto que a referida empresa omitiu fato impeditivo a sua
habilitação, fato esse que será apontado no recurso a ser redigido.
Motivo Aceite ou Recusa:no aguardo das razões recursais

Troca de Mensagens
Data

Mensagem

Sistema

16/10/2018
08:21:05

Sr(s) fornecedor(es), o item 1 está retornando à fase de Aceitação.

Sistema

16/10/2018
08:21:05

Este pregão foi reagendado para 17/10/2018 09:00.

Pregoeiro

17/10/2018
09:05:12

Prezados, conforme Decisão de Pregoeiro nº 009/2018, referente ao
recurso ofertado pela empresa Armazém Digital, foi verificado que a
proposta da empresa MYClipp não atende ao item 9.5.1 do Edital.

Pregoeiro

17/10/2018
09:07:50

Sendo assim, iremos proceder autotutela administrativa e recusar a
proposta da empresa MyClipp

Pregoeiro

17/10/2018
09:08:56

Pela ordem de classificação , a melhor proposta será Rafael Barbosa
da Silva.

Pregoeiro

17/10/2018
09:09:20

Para RAFAEL BARBOSA DA SILVA - A licitante deverá enviar por meio
do fax 61-2192-8666 ou e-mail: comprasaneel@aneel.gov.br e
licitacoes.slc@aneel.gov.br , no prazo de 4 (quatro) horas úteis após
a convocação pelo chat, a documentação de habilitação indicada na
cláusula 9 do edital, junto com a proposta de preços ajustada ao seu
lance final.

Pregoeiro

17/10/2018
09:09:56

Para RAFAEL BARBOSA DA SILVA - Certidões válidas no SICAF não
precisam ser enviadas, no entanto, a certidão de falência deve ser
apresentada, bem como aquelas que não foram cadastradas naquele
Sistema

Pregoeiro

17/10/2018
09:11:03

Srs. Licitantes, peço que fiquem atentos ao prazo de 4 (quatro) horas
úteis após a convocação para a remessa dos documentos, bem como
ressalto a necessidade de se certificar do recebimento integral desses
pela Equipe de Pregão.

Pregoeiro

17/10/2018
09:11:24

Advirto que as convocações são feitas unicamente por meio do chat
no Comprasgovernamentais. A exceção das diligências, não são feitas
convocações por telefone ou e-mail, portanto, acompanhem as
sessões!

Pregoeiro

17/10/2018
09:12:33

O Pregão terá a sessão suspensa para aguardo de documentos das
empresas convocadas, Reabertura da sessão ocorrerá dia
17/10/2018, às 12h30.

Pregoeiro

17/10/2018
09:12:50

Digo, o Pregão terá a sessão suspensa para aguardo de documentos
das empresas convocadas, Reabertura da sessão ocorrerá dia
17/10/2018, às 14h30.

Pregoeiro

17/10/2018
14:30:39

Boa tarde, Srs.Licitantes

Pregoeiro

17/10/2018
14:31:24

Informo que não recebemos a documentação da empresa RAFAEL
BARBOSA DA SILVA , a proposta será recusada no Sistema

Pregoeiro

17/10/2018
14:32:44

Pela ordem de classificação será convocada a empresa SERGIO
MACHADO REIS

Pregoeiro

17/10/2018
14:33:19

Para SERGIO MACHADO REIS - A licitante deverá enviar por meio do
fax 61-2192-8666 ou e-mail: comprasaneel@aneel.gov.br e
licitacoes.slc@aneel.gov.br , no prazo de 4 (quatro) horas úteis após
a convocação pelo chat, a documentação de habilitação indicada na
cláusula 9 do edital, junto com a proposta de preços ajustada ao seu
lance final.

Pregoeiro
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17/10/2018
14:33:26

Para SERGIO MACHADO REIS - Certidões válidas no SICAF não
precisam ser enviadas, no entanto, a certidão de falência deve ser
apresentada, bem como aquelas que não foram cadastradas naquele
Sistema

Pregoeiro

17/10/2018
14:33:37

Srs. Licitantes, peço que fiquem atentos ao prazo de 4 (quatro) horas
úteis após a convocação para a remessa dos documentos, bem como
ressalto a necessidade de se certificar do recebimento integral desses
pela Equipe de Pregão.

Pregoeiro

17/10/2018
14:34:49

O Pregão terá a sessão suspensa para aguardo de documentos da
empresa Sergio Machado Reis, Reabertura da sessão ocorrerá dia
18/10/2018, às 9h.

Pregoeiro

18/10/2018
09:01:10

bom dia, srs. licitantes.

Pregoeiro

18/10/2018
09:04:55

informo que recebemos a documentação e proposta da empresa
sergio machado reis , e estamos examinando a documentação

Pregoeiro

18/10/2018
09:05:26

O Pregão terá a sessão suspensa para análise de documentos da
empresa Sergio Machado Reis, Reabertura da sessão ocorrerá dia
18/10/2018, às 16h.

Pregoeiro

18/10/2018
16:01:02

Boa tarde, Srs.Licitantes,

Pregoeiro

18/10/2018
16:02:50

Informo que a documentação da empresa Sergio Machado Reis, foi
analisada e já está disponível para consulta on line - pela consulta
processual no site da ANEEL, ver orientações de como acessar na
página 2 do Edital.

Pregoeiro

18/10/2018
16:04:33

Sobre a documentação da habilitação, está foi examinada e aprovada
pela área demandante, e pela pregoeira, enfatizando que foram
apresentados vários atestados de capacidade técnica e que dentre os
emitidos pelo STF e SDH, já suprem as exigências das cláusulas 9.5.1
e 9.5.2

Pregoeiro

18/10/2018
16:05:02

iremos, portanto, convocar a empresa para entrega de originais:

Pregoeiro

18/10/2018
16:05:39

Para SERGIO MACHADO REIS - A empresa deverá encaminhar em até
3 (três) dias úteis a proposta e documentos originais na forma e para
o endereço indicados na cláusula 8.5 do Edital.

00.441.200/000180

18/10/2018
16:08:31

Boa tarde, iremos providenciar o envio o mais breve possivel

Pregoeiro

18/10/2018
16:08:45

saliento que em relação ao preço ofertado, entendo que este está
compatível com o porte financeiro e a experiência técnica
comprovada.

Pregoeiro

18/10/2018
16:09:24

o pregão será suspenso para aguardo de documentos originais. data
de reabertura dia 19/10/2018, às 15h.

Pregoeiro

19/10/2018
15:01:34

Boa tarde, Srs. licitantes.

Pregoeiro

19/10/2018
15:02:12

Informo que recebemos a documentação da empresa Sergio Machado
Reis, está apta a habilitação. atenção para prazo de recurso.

Sistema

19/10/2018
15:03:44

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de
recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou
´cancelado na aceitação´.

Pregoeiro

19/10/2018
15:03:54

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos:
19/10/2018 às 15:34:00.

Eventos do Pregão
Evento

Data/Hora

Observações

Volta de Fase

16/10/2018
08:21:05

em face da procedência do recurso impetrado pela empresa Armazém
Digital, necessário retorno de fase para a necessária reavaliação da
aceitação da empresa MyCLIPP. Reagendado para: 17/10/2018 09:00

Suspensão
Administrativa

16/10/2018
08:23:01

Previsão de Reabertura: 17/10/2018 09:00:00. Motivo: Pregão
retomado em fase da decisão de pregoeiro nº 09/2018-ANEEL/SLC,
dando como procedente o recurso impetrado. Reabertura agendada para
dia 17/10/2018, às 09h.

Reativado

17/10/2018
09:01:20
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Suspensão
Administrativa

17/10/2018
09:13:19

Previsão de Reabertura: 17/10/2018 14:30:00. Motivo: o Pregão terá a
sessão suspensa para aguardo de documentos das empresas
convocadas, Reabertura da sessão ocorrerá dia 17/10/2018, às 14h30.

Reativado

17/10/2018
14:30:10

Suspensão
Administrativa

17/10/2018
14:35:10

Reativado

18/10/2018
09:00:44

Suspensão
Administrativa

18/10/2018
09:05:49

Reativado

18/10/2018
16:00:27

Suspensão
Administrativa

18/10/2018
16:09:48

Reativado

19/10/2018
15:01:09

Abertura de
Prazo

19/10/2018
15:03:44

Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de
Prazo

19/10/2018
15:03:54

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 19/10/2018
às 15:34:00.

Previsão de Reabertura: 18/10/2018 09:00:00. Motivo: O Pregão terá a
sessão suspensa para aguardo de documentos da empresa Sergio
Machado Reis, Reabertura da sessão ocorrerá dia 18/10/2018, às 9h.

Previsão de Reabertura: 18/10/2018 16:00:00. Motivo: O Pregão terá a
sessão suspensa para análise de documentos da empresa Sergio
Machado Reis, Reabertura da sessão ocorrerá dia 18/10/2018, às 16h.

Previsão de Reabertura: 19/10/2018 15:00:00. Motivo: o pregão será
suspenso para aguardo de documentos originais. data de reabertura dia
19/10/2018, às 15h.

Data limite para registro de recurso: 24/10/2018.
Data limite para registro de contra-razão: 29/10/2018.
Data limite para registro de decisão: 12/11/2018.
Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores
dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal
conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a
sessão às 15:37 horas do dia 19 de outubro de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e
Equipe de Apoio.

ANGELICA LUISA PINTO NOGUEIRA
Pregoeiro Oficial

ARNALDO JOSE FERNANDES JUNIOR
Equipe de Apoio

NATAN MORELO
Equipe de Apoio

Ver Ata Original

Voltar
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