
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO RIO D -

UNICA - (RJ)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO RIO

D / Nº Processo: 2018/000031)

 

     às 11:00:19 horas do dia 07/08/2018 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: 2018/000031 - 2018/PE021/2018 que tem por objeto Contratação de

empresa especializada na prestação de serviços de buffet, conforme Anexo I do edital.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet (coffee-

break, e coquetel sem álcool), para atendimento às reuniões com autoridades parlamentares

e eventos diversos (palestras, seminários, encontros, cursos, workshops, convenções,

fóruns, congressos), realizados pelo CRCRJ - Tipo coffee break

Lote (2) - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet (coffee-

break, e coquetel sem álcool), para atendimento às reuniões com autoridades parlamentares

e eventos diversos (palestras, seminários, encontros, cursos, workshops, convenções,

fóruns, congressos), realizados pelo CRCRJ - tipo Coquetel

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

seguintes menores preços:

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/08/2018 09:27:55:159 UB BRASIL EVENTOS LTDA ME  R$ 83.991,50

06/08/2018 14:35:51:274 CORE SERVICE EVENTOS EIRELI  R$ 4.000.000,00

07/08/2018 09:59:38:960 MCT RIBEIRO EVENTOS EIRELI ME  R$ 60,00

07/08/2018 07:37:43:107 LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 34.660,00

07/08/2018 10:00:41:102 EXB SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI  R$ 70,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

03/08/2018 09:27:55:159 UB BRASIL EVENTOS LTDA ME  R$ 40.000,00

06/08/2018 14:35:51:274 CORE SERVICE EVENTOS EIRELI  R$ 500.000,00

07/08/2018 10:01:35:876 MCT RIBEIRO EVENTOS EIRELI ME  R$ 90,00

07/08/2018 07:37:43:107 LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 29.000,00

07/08/2018 10:01:43:314 EXB SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI  R$ 100,00
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Lote (1) - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet (coffee-

break, e coquetel sem álcool), para atendimento às reuniões com autoridades parlamentares

e eventos diversos (palestras, seminários, encontros, cursos, workshops, convenções,

fóruns, congressos), realizados pelo CRCRJ - Tipo coffee break

Lote (2) - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet (coffee-

break, e coquetel sem álcool), para atendimento às reuniões com autoridades parlamentares

e eventos diversos (palestras, seminários, encontros, cursos, workshops, convenções,

fóruns, congressos), realizados pelo CRCRJ - tipo Coquetel

 

    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 á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 07/08/2018, às 11:19:53 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços de buffet (coffee-break, e coquetel sem álcool), para atendimento

às reuniões com autoridades parlamentares e eventos diversos (palestras, seminários,

encontros, cursos, workshops, convenções, fóruns, congressos), realizados pelo CRCRJ -

Tipo coffee break -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/08/2018, às

15:59:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/08/2018, às 15:59:15 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços de buffet (coffee-break, e coquetel sem álcool), para atendimento

às reuniões com autoridades parlamentares e eventos diversos (palestras, seminários,

encontros, cursos, workshops, convenções, fóruns, congressos), realizados pelo CRCRJ -

Tipo coffee break -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: O coordenador - CECILIA BANDEIRA D'AQUINO FONSECA - desclassificou

o fornecedor: LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME. No dia 07/08/2018, às 16:19:21

Data-Hora Fornecedor Lance

07/08/2018 07:37:43:107 LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 34.660,00

07/08/2018 11:14:36:876 CORE SERVICE EVENTOS EIRELI  R$ 83.891,50

03/08/2018 09:27:55:159 UB BRASIL EVENTOS LTDA ME  R$ 83.991,50

Data-Hora Fornecedor Lance

07/08/2018 07:37:43:107 LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 29.000,00

07/08/2018 11:36:00:389 CORE SERVICE EVENTOS EIRELI  R$ 39.900,00

03/08/2018 09:27:55:159 UB BRASIL EVENTOS LTDA ME  R$ 40.000,00
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horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/08/2018, às 16:19:21 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços de buffet (coffee-break, e coquetel sem álcool), para atendimento

às reuniões com autoridades parlamentares e eventos diversos (palestras, seminários,

encontros, cursos, workshops, convenções, fóruns, congressos), realizados pelo CRCRJ -

Tipo coffee break -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: O coordenador - CECILIA BANDEIRA D'AQUINO FONSECA - desclassificou

o fornecedor: CORE SERVICE EVENTOS EIRELI. No dia 10/08/2018, às 17:35:03 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/08/2018, às 17:35:02 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços de buffet (coffee-break, e coquetel sem álcool), para atendimento

às reuniões com autoridades parlamentares e eventos diversos (palestras, seminários,

encontros, cursos, workshops, convenções, fóruns, congressos), realizados pelo CRCRJ -

Tipo coffee break -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaramos vencedora do Lote 1 do presente pregão a empresa

UB BRASIL EVENTOS LTDA ME, CNPJ 05.325.136/0001-95.

Cecília Bandeira - Pregoeira. No dia 06/09/2018, às 16:32:22 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 06/09/2018, às 16:32:22 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços de buffet (coffee-break, e coquetel sem álcool), para atendimento

às reuniões com autoridades parlamentares e eventos diversos (palestras, seminários,

encontros, cursos, workshops, convenções, fóruns, congressos), realizados pelo CRCRJ -

Tipo coffee break -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Adjudicamos o objeto do lote 1 do presente pregão à empresa UB BRASIL

EVENTOS LTDA ME , CNPJ 05.325.136/0001-95.

Cecília Bandeira - Pregoeira.

 

    No dia 06/09/2018, às 16:32:22 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços de buffet (coffee-break, e coquetel sem álcool), para atendimento

às reuniões com autoridades parlamentares e eventos diversos (palestras, seminários,

encontros, cursos, workshops, convenções, fóruns, congressos), realizados pelo CRCRJ -

Tipo coffee break -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

á empresa UB BRASIL EVENTOS LTDA ME com o valor R$ 51.381,00.

 

    No dia 07/08/2018, às 11:45:33 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços de buffet (coffee-break, e coquetel sem álcool), para atendimento

às reuniões com autoridades parlamentares e eventos diversos (palestras, seminários,
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encontros, cursos, workshops, convenções, fóruns, congressos), realizados pelo CRCRJ -

tipo Coquetel -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/08/2018, às

16:03:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/08/2018, às 16:03:01 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços de buffet (coffee-break, e coquetel sem álcool), para atendimento

às reuniões com autoridades parlamentares e eventos diversos (palestras, seminários,

encontros, cursos, workshops, convenções, fóruns, congressos), realizados pelo CRCRJ -

tipo Coquetel -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - CECILIA BANDEIRA D'AQUINO FONSECA - desclassificou o

fornecedor: LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME. No dia 07/08/2018, às 16:19:31

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/08/2018, às 16:19:31 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços de buffet (coffee-break, e coquetel sem álcool), para atendimento

às reuniões com autoridades parlamentares e eventos diversos (palestras, seminários,

encontros, cursos, workshops, convenções, fóruns, congressos), realizados pelo CRCRJ -

tipo Coquetel -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - CECILIA BANDEIRA D'AQUINO FONSECA - desclassificou o

fornecedor: CORE SERVICE EVENTOS EIRELI. No dia 10/08/2018, às 17:39:36 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/08/2018, às 17:39:36 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços de buffet (coffee-break, e coquetel sem álcool), para atendimento

às reuniões com autoridades parlamentares e eventos diversos (palestras, seminários,

encontros, cursos, workshops, convenções, fóruns, congressos), realizados pelo CRCRJ -

tipo Coquetel -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaramos vencedora do Lote 2 a empresa UB BRASIL EVENTOS

LTDA - ME, CNPJ 05.325.136/0001-95.

Cecilia Bandeira - Pregoeria. No dia 06/09/2018, às 16:32:47 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 06/09/2018, às 16:32:47 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços de buffet (coffee-break, e coquetel sem álcool), para atendimento

às reuniões com autoridades parlamentares e eventos diversos (palestras, seminários,

encontros, cursos, workshops, convenções, fóruns, congressos), realizados pelo CRCRJ -

tipo Coquetel -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudicamos o objeto do lote 2 do presente pregão à empresa UB BRASIL

EVENTOS LTDA ME , CNPJ 05.325.136/0001-95.

Cecília Bandeira - Pregoeira.
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    No dia 06/09/2018, às 16:32:47 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços de buffet (coffee-break, e coquetel sem álcool), para atendimento

às reuniões com autoridades parlamentares e eventos diversos (palestras, seminários,

encontros, cursos, workshops, convenções, fóruns, congressos), realizados pelo CRCRJ -

tipo Coquetel -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa UB BRASIL EVENTOS LTDA ME com o valor R$ 33.756,00.

 

    No dia 07/08/2018, às 09:59:38 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA BANDEIRA

DAQUINO FONSECA - desclassificou a proposta do fornecedor - MCT RIBEIRO EVENTOS

EIRELI ME, no lote (1) - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de

buffet (coffee-break, e coquetel sem álcool), para atendimento às reuniões com autoridades

parlamentares e eventos diversos (palestras, seminários, encontros, cursos, workshops,

convenções, fóruns, congressos), realizados pelo CRCRJ - Tipo coffee break. O motivo da

desclassificação foi: Desclassificamos a proposta cadastrada por entendermos que houve

um erro de digitação. A disputa será pelo valor global e não unitário.

 

    No dia 07/08/2018, às 10:00:41 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA BANDEIRA

DAQUINO FONSECA - desclassificou a proposta do fornecedor - EXB SERVICOS

ESPECIALIZADOS EIRELI, no lote (1) - Contratação de empresa especializada na

prestação de serviços de buffet (coffee-break, e coquetel sem álcool), para atendimento às

reuniões com autoridades parlamentares e eventos diversos (palestras, seminários,

encontros, cursos, workshops, convenções, fóruns, congressos), realizados pelo CRCRJ -

Tipo coffee break. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a proposta cadastrada

por entendermos que houve um erro de digitação. A disputa será pelo valor global.

 

    No dia 07/08/2018, às 10:01:35 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA BANDEIRA

DAQUINO FONSECA - desclassificou a proposta do fornecedor - MCT RIBEIRO EVENTOS

EIRELI ME, no lote (2) - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de

buffet (coffee-break, e coquetel sem álcool), para atendimento às reuniões com autoridades

parlamentares e eventos diversos (palestras, seminários, encontros, cursos, workshops,

convenções, fóruns, congressos), realizados pelo CRCRJ - tipo Coquetel. O motivo da

desclassificação foi: A disputa será pelo valor global, por este motivo desclassificamos a

proposta cadastrada.

 

    No dia 07/08/2018, às 10:01:43 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA BANDEIRA

DAQUINO FONSECA - desclassificou a proposta do fornecedor - EXB SERVICOS

ESPECIALIZADOS EIRELI, no lote (2) - Contratação de empresa especializada na

prestação de serviços de buffet (coffee-break, e coquetel sem álcool), para atendimento às

reuniões com autoridades parlamentares e eventos diversos (palestras, seminários,
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encontros, cursos, workshops, convenções, fóruns, congressos), realizados pelo CRCRJ -

tipo Coquetel. O motivo da desclassificação foi: A disputa será pelo valor global, por este

motivo desclassificamos a proposta cadastrada.

 

    No dia 07/08/2018, às 15:59:15 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA BANDEIRA

DAQUINO FONSECA - desclassificou o fornecedor - LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA

ME, no lote (1) - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet

(coffee-break, e coquetel sem álcool), para atendimento às reuniões com autoridades

parlamentares e eventos diversos (palestras, seminários, encontros, cursos, workshops,

convenções, fóruns, congressos), realizados pelo CRCRJ - Tipo coffee break. O motivo da

desclassificação foi: Desclassificamos a empresa arrematante a pedido, conforme

mensagem postada.

 

    No dia 07/08/2018, às 16:03:01 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA BANDEIRA

DAQUINO FONSECA - desclassificou o fornecedor - LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA

ME, no lote (2) - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet

(coffee-break, e coquetel sem álcool), para atendimento às reuniões com autoridades

parlamentares e eventos diversos (palestras, seminários, encontros, cursos, workshops,

convenções, fóruns, congressos), realizados pelo CRCRJ - tipo Coquetel. O motivo da

desclassificação foi: Desclassificamos a empresa arrematante por não atender ao termo de

referência do edital.

 

    No dia 07/08/2018, às 16:19:21 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA BANDEIRA

DAQUINO FONSECA - desclassificou o fornecedor - CORE SERVICE EVENTOS EIRELI,

no lote (1) - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet

(coffee-break, e coquetel sem álcool), para atendimento às reuniões com autoridades

parlamentares e eventos diversos (palestras, seminários, encontros, cursos, workshops,

convenções, fóruns, congressos), realizados pelo CRCRJ - Tipo coffee break. O motivo da

desclassificação foi: Desclassificamos a empresa arrematante por não atender ao termo de

referência do edital.

 

    No dia 07/08/2018, às 16:19:31 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA BANDEIRA

DAQUINO FONSECA - desclassificou o fornecedor - CORE SERVICE EVENTOS EIRELI,

no lote (2) - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet

(coffee-break, e coquetel sem álcool), para atendimento às reuniões com autoridades

parlamentares e eventos diversos (palestras, seminários, encontros, cursos, workshops,

convenções, fóruns, congressos), realizados pelo CRCRJ - tipo Coquetel. O motivo da

desclassificação foi: Desclassificamos a empresa arrematante por não atender ao termo de

referência do edital.
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    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

 

RAPHAEL LIRA DA SILVA

Membro Equipe Apoio

 

BIANCA DE CASTRO FIGUEIREDO

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
10.540.976/0001-00 CORE SERVICE EVENTOS EIRELI

24.933.193/0001-00 EXB SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI

04.694.478/0001-10 LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

08.973.746/0001-93 MCT RIBEIRO EVENTOS EIRELI ME

05.325.136/0001-95 UB BRASIL EVENTOS LTDA ME
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