
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: 2017/000076)

 

     às 11:00:10 horas do dia 31/08/2018 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: 2017/000076 - 2018/PE022/2018 que tem por objeto Contratação de

empresa especializa em engenharia ou arquitetura para levantamento da fachada do prédio

do CRCRJ.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de engenheiro civil ou arquiteto ou empresa de engenharia com

registro no CREA ou CAU, para laudo técnico de vistoria, com registro fotográfico,

diagnóstico, propostas de recuperação, quantificação de materiais, elaboração de

orçamento e elaboração de caderno de encargos e estudo da situação das fachadas do

prédio do CRCRJ, com planilha de formação de preços (tabela SINAP/ou compatível) e

assistência ao processo licitatório das reformas das fachadas do seu edifício sede situado à

rua Primeiro de Março, nº 33, Centro, Rio de Janeiro.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de engenheiro civil ou arquiteto ou empresa de engenharia com

registro no CREA ou CAU, para laudo técnico de vistoria, com registro fotográfico,

diagnóstico, propostas de recuperação, quantificação de materiais, elaboração de

orçamento e elaboração de caderno de encargos e estudo da situação das fachadas do

prédio do CRCRJ, com planilha de formação de preços (tabela SINAP/ou compatível) e

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/08/2018 18:28:49:753 J A SILVA CONSTRUCOES E MONTAGENS ME  R$ 250.000,00

30/08/2018 15:14:30:679 GB CONSTRUCOES CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI
EPP  R$ 20.000.000,00

31/08/2018 03:45:13:895 DALLABRIDA AVALIACOES PERICIAS E PROJETOS
EIRELI  R$ 130.000,00

27/08/2018 11:33:07:707 SOLOBRASIL CONSTRUTORA LTDA  R$ 1.895.000,00
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assistência ao processo licitatório das reformas das fachadas do seu edifício sede situado à

rua Primeiro de Março, nº 33, Centro, Rio de Janeiro.

 

    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 31/08/2018, às 11:21:46 horas, no lote (1) - Contratação de engenheiro civil ou

arquiteto ou empresa de engenharia com registro no CREA ou CAU, para laudo técnico de

vistoria, com registro fotográfico, diagnóstico, propostas de recuperação, quantificação de

materiais, elaboração de orçamento e elaboração de caderno de encargos e estudo da

situação das fachadas do prédio do CRCRJ, com planilha de formação de preços (tabela

SINAP/ou compatível) e assistência ao processo licitatório das reformas das fachadas do

seu edifício sede situado à rua Primeiro de Março, nº 33, Centro, Rio de Janeiro. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/09/2018, às 15:59:25 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/09/2018, às 15:59:25 horas, no lote (1) - Contratação de engenheiro civil ou

arquiteto ou empresa de engenharia com registro no CREA ou CAU, para laudo técnico de

vistoria, com registro fotográfico, diagnóstico, propostas de recuperação, quantificação de

materiais, elaboração de orçamento e elaboração de caderno de encargos e estudo da

situação das fachadas do prédio do CRCRJ, com planilha de formação de preços (tabela

SINAP/ou compatível) e assistência ao processo licitatório das reformas das fachadas do

seu edifício sede situado à rua Primeiro de Março, nº 33, Centro, Rio de Janeiro. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaramos vencedora do presente pregão a empresa DALLABRIDA AVALIAÇÕES

PERICIAIS E PROJETOS EIRELI,  CNPJ 26.104.739/0001-37.

Cecilia Bandeira - Pregoeira. No dia 05/10/2018, às 12:09:39 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 05/10/2018, às 12:09:39 horas, no lote (1) - Contratação de engenheiro civil ou

Data-Hora Fornecedor Lance

31/08/2018 03:45:13:895 DALLABRIDA AVALIACOES PERICIAS E PROJETOS
EIRELI  R$ 130.000,00

27/08/2018 18:28:49:753 J A SILVA CONSTRUCOES E MONTAGENS ME  R$ 250.000,00

27/08/2018 11:33:07:707 SOLOBRASIL CONSTRUTORA LTDA  R$ 1.895.000,00

30/08/2018 15:14:30:679 GB CONSTRUCOES CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI
EPP  R$ 20.000.000,00
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arquiteto ou empresa de engenharia com registro no CREA ou CAU, para laudo técnico de

vistoria, com registro fotográfico, diagnóstico, propostas de recuperação, quantificação de

materiais, elaboração de orçamento e elaboração de caderno de encargos e estudo da

situação das fachadas do prédio do CRCRJ, com planilha de formação de preços (tabela

SINAP/ou compatível) e assistência ao processo licitatório das reformas das fachadas do

seu edifício sede situado à rua Primeiro de Março, nº 33, Centro, Rio de Janeiro. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudicamos o objeto do presente pregão à empresa DALLABRIDA AVALIAÇÕES

PERICIAS E PROJETOS EIRELI,  CNPJ 26.104.739/0001-37.

Cecília Bandeira - Pregoeira.

 

    No dia 05/10/2018, às 12:09:39 horas, no lote (1) - Contratação de engenheiro civil ou

arquiteto ou empresa de engenharia com registro no CREA ou CAU, para laudo técnico de

vistoria, com registro fotográfico, diagnóstico, propostas de recuperação, quantificação de

materiais, elaboração de orçamento e elaboração de caderno de encargos e estudo da

situação das fachadas do prédio do CRCRJ, com planilha de formação de preços (tabela

SINAP/ou compatível) e assistência ao processo licitatório das reformas das fachadas do

seu edifício sede situado à rua Primeiro de Março, nº 33, Centro, Rio de Janeiro. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DALLABRIDA

AVALIACOES PERICIAS E PROJETOS EIRELI com o valor R$ 65.070,00.

 

    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:
26.104.739/0001-37 DALLABRIDA AVALIACOES PERICIAS E PROJETOS EIRELI

01.274.719/0001-83 GB CONSTRUCOES CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI EPP
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13.683.873/0001-98 J A SILVA CONSTRUCOES E MONTAGENS ME

23.990.776/0001-00 SOLOBRASIL CONSTRUTORA LTDA
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