
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO RIO D -

UNICA - (RJ)

 

    Licitação: (Ano: 2015/ CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO RIO

D / Nº Processo: 2014/000053)

 

     Às 11:01:00 horas do dia 14/05/2015 no endereço RUA PRIMEIRO DE MARCO, 33 -

CENTRO, bairro CENTRO, da cidade de RIO DE JANEIRO - RJ, reuniram-se o Pregoeiro

da disputa Sr(a). CECILIA BANDEIRA DAQUINO FONSECA, e a respectiva Equipe de

Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do

Pregão Nº Processo: 2014/000053 - 2015/007/2015 que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE

ENGENHEIRO CIVIL ORÇAMENTISTA E ENGENHEIRO PROJETISTA, conforme

descrições técnicas constantes no Anexo I.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL ORÇAMENTISTA E ENGENHEIRO

PROJETISTA, conforme descrições técnicas constantes no Anexo I.

Lote (2) - Contratação de engenheiro civil ou empresa com registro no CREA-RJ, para

elaborar CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES com orçamento, assistência no

processo de contratação e fiscalização da execução de obra, conforme descrições técnicas

constantes no Anexo I.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL ORÇAMENTISTA E ENGENHEIRO

PROJETISTA, conforme descrições técnicas constantes no Anexo I.

Lote (2) - Contratação de engenheiro civil ou empresa com registro no CREA-RJ, para

elaborar CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES com orçamento, assistência no
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processo de contratação e fiscalização da execução de obra, conforme descrições técnicas

constantes no Anexo I.

 

    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 14/05/2015, às 11:35:00 horas, no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO

CIVIL ORÇAMENTISTA E ENGENHEIRO PROJETISTA, conforme descrições técnicas

constantes no Anexo I. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

14/05/2015, às 11:56:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (1) - CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL ORÇAMENTISTA E

ENGENHEIRO PROJETISTA, conforme descrições técnicas constantes no Anexo I. -

nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 14/05/2015, às 11:52:21 horas, no lote (2) - Contratação de engenheiro civil ou

empresa com registro no CREA-RJ, para elaborar CADERNO DE ENCARGOS E

ESPECIFICAÇÕES com orçamento, assistência no processo de contratação e fiscalização

da execução de obra, conforme descrições técnicas constantes no Anexo I. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/05/2015, às 11:57:10 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No lote (2) - Contratação de engenheiro civil ou empresa com registro no CREA-RJ, para

elaborar CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES com orçamento, assistência no

processo de contratação e fiscalização da execução de obra, conforme descrições técnicas

constantes no Anexo I. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 14/05/2015, às 11:56:17 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA BANDEIRA

DAQUINO FONSECA - desclassificou o fornecedor - GB+ CONSULTORIA E SERVICOS

EIRELI - EPP, no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL ORÇAMENTISTA E

ENGENHEIRO PROJETISTA, conforme descrições técnicas constantes no Anexo I. O

motivo da desclassificação foi: O valor apresentado está acima do estimado.

 

    No dia 14/05/2015, às 11:57:10 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA BANDEIRA
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DAQUINO FONSECA - desclassificou o fornecedor - GB+ CONSULTORIA E SERVICOS

EIRELI - EPP, no lote (2) - Contratação de engenheiro civil ou empresa com registro no

CREA-RJ, para elaborar CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES com orçamento,

assistência no processo de contratação e fiscalização da execução de obra, conforme

descrições técnicas constantes no Anexo I. O motivo da desclassificação foi: O valor

apresentado está acima do estimado.

 

    No dia 14/05/2015, às 13:25:56 horas, no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO

CIVIL ORÇAMENTISTA E ENGENHEIRO PROJETISTA, conforme descrições técnicas

constantes no Anexo I.. Não será aceita a intenção de recurso da empresa GB+

CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELLI -  por não considerarmos procedente o motivo

apresentado. Na sala de disputa não houve intenção da empresa na redução da proposta,

por estar ausente. 

 

    No dia 14/05/2015, às 13:26:20 horas, no lote (2) - Contratação de engenheiro civil ou

empresa com registro no CREA-RJ, para elaborar CADERNO DE ENCARGOS E

ESPECIFICAÇÕES com orçamento, assistência no processo de contratação e fiscalização

da execução de obra, conforme descrições técnicas constantes no Anexo I.. Não será aceita

a intenção de recurso da empresa GB+  CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELLI -  por não

considerarmos procedente o motivo apresentado. Na sala de disputa não houve intenção da

empresa na redução da proposta, por estar ausente. 

 

    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.

 

CECILIA BANDEIRA DAQUINO FONSECA

Pregoeiro da disputa

 

DAMIANA LOPES DELEGA MONTYJO

Autoridade Competente

 

THAMIRES CHRISTINE MENEZES GUALTER

Membro Equipe Apoio

 

Proponente:
17.298.685/0001-05 GB+ CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP
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