
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA CREF3 SC -

CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA CREF3 SC - (SC)

 

    Licitação: (Ano: 2017/ CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA CREF3 SC / Nº

Processo: 001/2017)

 

     Às 10:03:07 horas do dia 23/05/2017 no endereço RUA AFONSO PENA-625, bairro

ESTREITO, da cidade de FLORIANOPOLIS - SC, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

MAIULLI DA SILVA SOUZA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

001/2017 - 2017/001/2017 que tem por objeto Contratação de serviços especializados em

avaliação e organização patrimonial do Conselho Regional de Educação Física, conforme

especificações e condições estabelecidas no ANEXO I do edital.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de serviços especializados em avaliação e organização patrimonial do

Conselho Regional de Educação Física (600 itens)

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de serviços especializados em avaliação e organização patrimonial do

Conselho Regional de Educação Física (600 itens)

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/05/2017 14:22:31:487 SETAPE - SERVICOS TECNICOS DE AVALI. DO PATRIM.
E  R$ 21.500,00

11/05/2017 15:43:33:811 AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA  R$ 21.500,00

10/05/2017 17:46:18:639 CPCON GESTAO PATRIMONIAL E SOLUCOES
INTEGRADAS LTD  R$ 44.700,00

26/04/2017 12:01:30:692 PRAXIS - AVALIACAO PATRIMONIAL LTDA  R$ 19.500,00

19/05/2017 16:16:41:487 METROPOLE COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES
EMPRESARIAI  R$ 135.000,00

22/05/2017 14:09:53:043 CONTROLCONSULTING AVALIACAO E GESTAO DE
ATIVOS LTD  R$ 21.500,00

10/05/2017 17:56:16:990 OMX CONSULTORIA AVALIACAO PATRIMONIAL E
PROJETOS L  R$ 21.500,00

23/05/2017 08:06:50:555 V. A. AURESCO JUNIOR - ASSESSORIA E SERVICOS -
ME  R$ 21.500,00

22/05/2017 17:58:45:688 INVESTOR CONSULTING PARTNERS CONSULTORIA
LTDA.  R$ 21.490,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 23/05/2017, às 10:30:27 horas, no lote (1) - Contratação de serviços

especializados em avaliação e organização patrimonial do Conselho Regional de Educação

Física (600 itens) -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 23/05/2017, às

10:34:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2017, às 10:34:00 horas, no lote (1) - Contratação de serviços

especializados em avaliação e organização patrimonial do Conselho Regional de Educação

Física (600 itens) -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaramos vencedora. No dia 23/05/2017, às 11:03:19 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/05/2017, às 11:03:19 horas, no lote (1) - Contratação de serviços

especializados em avaliação e organização patrimonial do Conselho Regional de Educação

Física (600 itens) -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Lote arrematado. No dia 23/05/2017, às 11:03:45 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 23/05/2017, às 11:03:45 horas, no lote (1) - Contratação de serviços

especializados em avaliação e organização patrimonial do Conselho Regional de Educação

Física (600 itens) -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: declarado vencedor. No dia 29/05/2017, às 08:56:48 horas, a

23/05/2017 10:29:17:672 METROPOLE COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES
EMPRESARIAI  R$ 13.245,00

23/05/2017 10:29:07:099 PRAXIS - AVALIACAO PATRIMONIAL LTDA  R$ 13.250,00

23/05/2017 10:29:22:541 CONTROLCONSULTING AVALIACAO E GESTAO DE
ATIVOS LTD  R$ 13.250,30

23/05/2017 10:29:14:109 V. A. AURESCO JUNIOR - ASSESSORIA E SERVICOS -
ME  R$ 13.259,00

23/05/2017 10:28:58:079 INVESTOR CONSULTING PARTNERS CONSULTORIA
LTDA.  R$ 13.260,00

23/05/2017 10:18:31:220 AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA  R$ 15.000,00

23/05/2017 10:15:50:105 CPCON GESTAO PATRIMONIAL E SOLUCOES
INTEGRADAS LTD  R$ 17.987,00

10/05/2017 17:56:16:990 OMX CONSULTORIA AVALIACAO PATRIMONIAL E
PROJETOS L  R$ 21.500,00

22/05/2017 14:22:31:487 SETAPE - SERVICOS TECNICOS DE AVALI. DO PATRIM.
E  R$ 21.500,00
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situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/05/2017, às 08:56:48 horas, no lote (1) - Contratação de serviços

especializados em avaliação e organização patrimonial do Conselho Regional de Educação

Física (600 itens) -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: O coordenador - MAIULLI DA SILVA SOUZA - desclassificou o fornecedor:

METROPOLE COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAI. No dia 29/05/2017,

às 09:02:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/05/2017, às 09:02:53 horas, no lote (1) - Contratação de serviços

especializados em avaliação e organização patrimonial do Conselho Regional de Educação

Física (600 itens) -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: declarado vencedor. No dia 01/06/2017, às 08:45:38 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/06/2017, às 08:45:38 horas, no lote (1) - Contratação de serviços

especializados em avaliação e organização patrimonial do Conselho Regional de Educação

Física (600 itens) -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: O coordenador - MAIULLI DA SILVA SOUZA - desclassificou o fornecedor:

PRAXIS - AVALIACAO PATRIMONIAL LTDA. No dia 01/06/2017, às 08:47:01 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/06/2017, às 08:47:01 horas, no lote (1) - Contratação de serviços

especializados em avaliação e organização patrimonial do Conselho Regional de Educação

Física (600 itens) -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: declarado vencedor. No dia 05/06/2017, às 09:41:50 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2017, às 09:41:50 horas, no lote (1) - Contratação de serviços

especializados em avaliação e organização patrimonial do Conselho Regional de Educação

Física (600 itens) -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: adjudicado.

 

    No dia 05/06/2017, às 09:41:50 horas, no lote (1) - Contratação de serviços

especializados em avaliação e organização patrimonial do Conselho Regional de Educação

Física (600 itens) -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

à empresa CONTROLCONSULTING AVALIACAO E GESTAO DE ATIVOS LTD com o valor

R$ 13.200,00.

 

    Às 17:18:37 do dia 24/04/2017 as seguintes datas foram alteradas por IRINEU WOLNEY
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FURTADO: abertura de propostas (de 02/05/2017-15:45:00 para 12/05/2017-09:00:00);

inicio da disputa (de 02/05/2017-16:00:00 para 12/05/2017-10:00:00)

 

    Às 11:36:09 do dia 11/05/2017 as seguintes datas foram alteradas por IRINEU WOLNEY

FURTADO: abertura de propostas (de 12/05/2017-09:00:00 para 23/05/2017-09:00:00);

inicio da disputa (de 12/05/2017-10:00:00 para 23/05/2017-10:00:00)

 

    No dia 29/05/2017, às 08:56:47 horas, o Pregoeiro da licitação - MAIULLI DA SILVA

SOUZA - desclassificou o fornecedor - METROPOLE COMERCIO SERVICOS E

SOLUCOES EMPRESARIAI, no lote (1) - Contratação de serviços especializados em

avaliação e organização patrimonial do Conselho Regional de Educação Física (600 itens).

O motivo da desclassificação foi: A empresa PRAXIS - AVALIACAO PATRIMONIAL LTDA,

em conformidade com o inciso XVIII, do Art. 4º, da Lei 10.520/2002, alegou que a empresa

classificada, METROPOLE COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS,

estaria impedida de licitar até o dia 23/03/2018, conforme consulta no portal de

transparência do governo federal. Após análise e apuração dos fatos, foi possível perceber

que assiste razão à empresa recorrente, conforme documento anexo, oriundo do referido

site. Ademais, no edital do pregão eletrônico - CREF3/SC Nº 001/2017, em seu item 2.3, a

empresa ganhadora teria que enviar documentação em relação a sua qualificação técnica,

comprovando possuir em seu quadro de pessoal pelo menos 1 profissional de nível superior

na área de admiração, um da área contábil, e um de engenharia ou arquitetura, todos com

registro no órgão de classe. Ocorre que a empresa apresentou apenas 01 (hum) profissional

na área da contabilidade.

 

    No dia 01/06/2017, às 08:45:37 horas, o Pregoeiro da licitação - MAIULLI DA SILVA

SOUZA - desclassificou o fornecedor - PRAXIS - AVALIACAO PATRIMONIAL LTDA, no lote

(1) - Contratação de serviços especializados em avaliação e organização patrimonial do

Conselho Regional de Educação Física (600 itens). O motivo da desclassificação foi: A

empresa ganhadora teria que enviar documentação em relação a sua qualificação técnica,

comprovando possuir em seu quadro de pessoal pelo menos um profissional de nível

superior na área de admiração, um da área contábil, e um de engenharia ou arquitetura,

todos com registro no órgão de classe.

Ocorre que a empresa apresentou apenas 01 (hum) profissional na área de engenharia.

Ainda, na documentação de habilitação, a empresa PRAXIS - AVALIACAO PATRIMONIAL

LTDA, encaminhou os documentos relativos à regularidade Municipal do item 9.3.3.2 com

validade vencida.

 

        No dia 05/06/2017, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da

ata: 
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    Empresa METROPOLE COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS não

cumpriu os requisitos do certame relativos aos ditames dos artigos 7º da Lei Federal nº

10.520/2002 e art. 28 do Decreto Federal nº 5.450/2005, relativo a veracidade dos

documentos e item 2.3. Na qual a empresa PRAXIS - AVALIACAO PATRIMONIAL LTDA

também não apresentou todos os documentos pertinente ao item 2.3.

 

    Diante do registro de intenção  do representante ROSA PETRUS DOS SANTOS FILHA

da empresa PRAXIS - AVALIACAO PATRIMONIAL LTDA no lote (1) - Contratação de

serviços especializados em avaliação e organização patrimonial do Conselho Regional de

Educação Física (600 itens),  do representante ROSA PETRUS DOS SANTOS FILHA da

empresa PRAXIS - AVALIACAO PATRIMONIAL LTDA no lote (1) - Contratação de serviços

especializados em avaliação e organização patrimonial do Conselho Regional de Educação

Física (600 itens),  em interpor recurso o Pregoeiro da disputa abriu prazo legal para

apresentação  formal das razões e contra razões do recurso.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

MAIULLI DA SILVA SOUZA

Pregoeiro da disputa

 

IRINEU WOLNEY FURTADO

Autoridade Competente

 

ANA PAULA TABORDA CRUZ

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
02.401.944/0001-04 AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA

13.543.679/0001-07 CONTROLCONSULTING AVALIACAO E GESTAO DE ATIVOS LTD

06.316.557/0001-12 CPCON GESTAO PATRIMONIAL E SOLUCOES INTEGRADAS LTD

13.711.795/0001-98 INVESTOR CONSULTING PARTNERS CONSULTORIA LTDA.

07.843.902/0001-39 METROPOLE COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAI

17.518.018/0001-82 OMX CONSULTORIA AVALIACAO PATRIMONIAL E PROJETOS L

02.393.061/0001-91 PRAXIS - AVALIACAO PATRIMONIAL LTDA

44.157.543/0001-92 SETAPE - SERVICOS TECNICOS DE AVALI. DO PATRIM. E

14.429.347/0001-69 V. A. AURESCO JUNIOR - ASSESSORIA E SERVICOS - ME
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