
23/01/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 1/5

Pregão Eletrônico

926284.92018 .9567 .4960 .81424575459

 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL
  

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
 Nº 00009/2018 

  
Às 10:02 horas do dia 11 de dezembro de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio,
designados pelo instrumento legal Portaria 223/2018 de 29/06/2018, 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 211/2018, para realizar os procedimentos relativos ao
Pregão nº 00009/2018. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviços de projeto, sustentação,
serviço e documentação de sistemas de informação, na modalidade Fábrica de Software (FSW), baseado nas práticas e princípios das
metodologias ágeis , mediante ordens de serviço dimensionados pela métrica de ponto de função, bem como transferência de conhecimento
e consultoria em TI, dimensionados pela métrica de Unidades de Serviço Técnico UST.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às
disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes
relativamente aos lances ofertados.

 
 
Item: 1
Descrição: Manutenção de Software (Corretiva, Preventiva, Adaptativa)
Descrição Complementar: Contratação de empresa para prestação de serviços de projeto, sustentação, serviço e documentação de
sistemas de informação, na modalidade Fábrica de Software (FSW), baseado nas práticas e princípios das metodologias ágeis , mediante
ordens de serviço dimensionados pela métrica de ponto de função, bem como transferência de conhecimento e consultoria em TI,
dimensionados pela métrica de Unidades de Serviço Técnico UST.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade
Valor estimado: R$ 2.142.195,0000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
 
Aceito para: SQUADRA TECNOLOGIA S/A, pelo melhor lance de R$ 1.898.925,2300 e com valor negociado a R$ 1.887.500,0000 .
 

Histórico
Item: 1 - Manutenção de Software (Corretiva, Preventiva, Adaptativa)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                  (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
 ME/EPP

Declaração 
 ME/EPP/COOP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
10.757.593/0001-99 THS

TECNOLOGIA
INFORMACAO
E
COMUNICACAO
LTDA

Sim Sim Nenhuma 1 R$ 2.043.486,6700 R$ 2.043.486,6700 11/12/2018
00:25:03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços de projeto, sustentação, serviço e
documentação de sistemas de informação, na modalidade Fábrica de Software (FSW), baseado nas práticas e princípios das metodologias
ágeis , mediante ordens de serviço dimensionados pela métrica de ponto de função, bem como transferência de conhecimento e
consultoria em TI, dimensionados pela métrica de Unidades de Serviço Técnico UST.

08.225.576/0001-69 SWAP -
SISTEMA DE
INFORMACAO
LTDA.

Sim Sim Nenhuma 1 R$ 2.142.000,0000 R$ 2.142.000,0000 11/12/2018
00:02:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.1.Contratação de empresa para prestação de serviços de Tecnologia da Informação para
atender às necessidades do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR, de acordo com as especificações, padrões técnicos
de desempenho e qualidade estabelecidos no Termo de Referência, contemplando as atividades de projeto, sustentação, serviço e
documentação de sistemas de informação, na modalidade Fábrica de Software (FSW), baseado nas práticas e princípios das
“metodologias ágeis”, mediante ordens de serviço dimensionados pela métrica de ponto de função, bem como transferência de
conhecimento e consultoria em TI, dimensionados pela métrica de Unidades de Serviço Técnico – UST. 1.2. O objeto de contratação
consiste na prestação de serviços de projeto (desenvolvimento e melhorias), manutenção (manutenção evolutiva, manutenção perfectiva,
manutenção adaptativa, manutenção de interface e manutenção corretiva), documentação, serviços de sistema de informação na
modalidade Fábrica de Software, transferência de conhecimento e consultoria em TI.

03.143.181/0001-01 CAST
INFORMATICA
S/A

Não Não Nenhuma 1 R$ 2.142.195,0000 R$ 2.142.195,0000 10/12/2018
14:20:17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços de Tecnologia da Informação para
atender às necessidades do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR, de acordo com as especificações, padrões técnicos
de desempenho e qualidade estabelecidos no Termo de Referência, contemplando as atividades de projeto, sustentação, serviço e
documentação de sistemas de informação, na modalidade Fábrica de Software (FSW), baseado nas práticas e princípios das
“metodologias ágeis”, mediante ordens de serviço dimensionados pela métrica de ponto de função, bem como transferência de
conhecimento e consultoria em TI, dimensionados pela métrica de Unidades de Serviço Técnico – UST. O objeto de contratação consiste
na prestação de serviços de projeto (desenvolvimento e melhorias), manutenção (manutenção evolutiva, manutenção perfectiva,
manutenção adaptativa, manutenção de interface e manutenção corretiva), documentação, serviços de sistema de informação na
modalidade Fábrica de Software, transferência de conhecimento e consultoria em TI.

12.130.013/0003-26 GLOBALWEB
OUTSOURCING
DO BRASIL
LTDA

Não Não Nenhuma 1 R$ 2.540.000,0000 R$ 2.540.000,0000 10/12/2018
17:58:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços de projeto, sustentação, serviço e
documentação de sistemas de informação, na modalidade Fábrica de Software (FSW), baseado nas práticas e princípios das metodologias
ágeis , mediante ordens de serviço dimensionados pela métrica de ponto de função, bem como transferência de conhecimento e
consultoria em TI, dimensionados pela métrica de Unidades de Serviço Técnico UST.

00.660.928/0001-00 LIFE Sim Não Nenhuma 1 R$ 3.000.000,0000 R$ 3.000.000,0000 10/12/2018
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TECNOLOGIA E
CONSULTORIA
LTDA

15:33:05

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços de projeto, sustentação, serviço e
documentação de sistemas de informação, na modalidade Fábrica de Software (FSW), baseado nas práticas e princípios das metodologias
ágeis , mediante ordens de serviço dimensionados pela métrica de ponto de função, bem como transferência de conhecimento e
consultoria em TI, dimensionados pela métrica de Unidades de Serviço Técnico UST.

11.777.162/0001-57 BASIS
TECNOLOGIA
DA
INFORMACAO
S.A.

Não Não Nenhuma 1 R$ 3.200.000,0000 R$ 3.200.000,0000 03/12/2018
19:03:15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de Tecnologia da Informação para atender às necessidades do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR, de acordo com as especificações, padrões técnicos de desempenho e qualidade
estabelecidos no Termo de Referência, contemplando as atividades de projeto, sustentação, serviço e documentação de sistemas de
informação, na modalidade Fábrica de Software (FSW), baseado nas práticas e princípios das “metodologias ágeis”, mediante ordens de
serviço dimensionados pela métrica de ponto de função, bem como transferência de conhecimento e consultoria em TI, dimensionados
pela métrica de Unidades de Serviço Técnico – UST.

41.893.678/0001-28 SQUADRA
TECNOLOGIA
S/A

Não Não Nenhuma 1 R$ 5.000.000,0000 R$ 5.000.000,0000 10/12/2018
16:01:55

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços de projeto, sustentação, serviço e
documentação de sistemas de informação, na modalidade Fábrica de Software (FSW), baseado nas práticas e princípios das metodologias
ágeis , mediante ordens de serviço dimensionados pela métrica de ponto de função, bem como transferência de conhecimento e
consultoria em TI, dimensionados pela métrica de Unidades de Serviço Técnico UST.

77.166.098/0001-86 SIGMA
DATASERV
INFORMATICA
S A

Não Não Nenhuma 1 R$ 16.000.000,0000 R$ 16.000.000,0000 11/12/2018
00:46:44

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Contratação de empresa para prestação de serviços de projeto, sustentação,
serviço e documentação de sistemas de informação, na modalidade Fábrica de Software (FSW), baseado nas práticas e princípios das
metodologias ágeis , mediante ordens de serviço dimensionados pela métrica de ponto de função, bem como transferência de
conhecimento e consultoria em TI, dimensionados pela métrica de Unidades de Serviço Técnico UST.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 16.000.000,0000 77.166.098/0001-86 11/12/2018 10:02:24:787
R$ 5.000.000,0000 41.893.678/0001-28 11/12/2018 10:02:24:787
R$ 3.200.000,0000 11.777.162/0001-57 11/12/2018 10:02:24:787
R$ 3.000.000,0000 00.660.928/0001-00 11/12/2018 10:02:24:787
R$ 2.540.000,0000 12.130.013/0003-26 11/12/2018 10:02:24:787
R$ 2.142.195,0000 03.143.181/0001-01 11/12/2018 10:02:24:787
R$ 2.142.000,0000 08.225.576/0001-69 11/12/2018 10:02:24:787
R$ 2.043.486,6700 10.757.593/0001-99 11/12/2018 10:02:24:787
R$ 3.000.000,0000 11.777.162/0001-57 11/12/2018 10:17:29:653
R$ 2.043.481,5700 12.130.013/0003-26 11/12/2018 10:24:50:217
R$ 2.043.481,5600 77.166.098/0001-86 11/12/2018 10:34:32:200
R$ 2.043.381,5600 12.130.013/0003-26 11/12/2018 10:35:19:890
R$ 2.000.000,0000 41.893.678/0001-28 11/12/2018 10:36:56:037
R$ 1.999.968,1000 12.130.013/0003-26 11/12/2018 10:37:10:693
R$ 1.999.900,0000 08.225.576/0001-69 11/12/2018 10:38:00:900
R$ 1.999.864,1600 12.130.013/0003-26 11/12/2018 10:38:03:963
R$ 1.999.884,6400 41.893.678/0001-28 11/12/2018 10:38:04:323
R$ 1.999.968,0900 77.166.098/0001-86 11/12/2018 10:38:05:323
R$ 1.999.851,2100 41.893.678/0001-28 11/12/2018 10:38:24:683
R$ 1.999.809,1200 12.130.013/0003-26 11/12/2018 10:38:28:183
R$ 2.142.000,0000 11.777.162/0001-57 11/12/2018 10:38:31:200
R$ 1.999.809,1100 03.143.181/0001-01 11/12/2018 10:38:31:357
R$ 1.999.779,0000 41.893.678/0001-28 11/12/2018 10:38:46:170
R$ 1.999.800,0000 77.166.098/0001-86 11/12/2018 10:38:48:373
R$ 1.999.738,8500 12.130.013/0003-26 11/12/2018 10:38:49:843
R$ 1.999.738,8400 03.143.181/0001-01 11/12/2018 10:38:53:623
R$ 1.999.709,2700 41.893.678/0001-28 11/12/2018 10:39:08:220
R$ 1.999.677,3500 12.130.013/0003-26 11/12/2018 10:39:11:953
R$ 1.999.677,3400 03.143.181/0001-01 11/12/2018 10:39:15:737
R$ 1.999.500,0000 77.166.098/0001-86 11/12/2018 10:39:26:190
R$ 1.999.485,7800 41.893.678/0001-28 11/12/2018 10:39:29:410
R$ 1.999.472,3000 12.130.013/0003-26 11/12/2018 10:39:32:767
R$ 1.999.472,2900 03.143.181/0001-01 11/12/2018 10:39:36:393
R$ 1.999.457,5800 41.893.678/0001-28 11/12/2018 10:39:49:487
R$ 1.999.429,8100 12.130.013/0003-26 11/12/2018 10:39:52:957
R$ 1.999.429,8000 03.143.181/0001-01 11/12/2018 10:39:57:037
R$ 1.999.404,9600 41.893.678/0001-28 11/12/2018 10:40:09:787
R$ 1.999.389,4200 12.130.013/0003-26 11/12/2018 10:40:12:990
R$ 1.999.389,4100 03.143.181/0001-01 11/12/2018 10:40:17:053
R$ 1.999.371,2200 41.893.678/0001-28 11/12/2018 10:40:29:867
R$ 1.999.300,0000 77.166.098/0001-86 11/12/2018 10:40:37:163
R$ 1.999.299,9900 03.143.181/0001-01 11/12/2018 10:40:40:523
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R$ 1.999.287,2500 12.130.013/0003-26 11/12/2018 10:40:43:820
R$ 1.999.260,6800 41.893.678/0001-28 11/12/2018 10:40:49:960
R$ 1.999.260,6700 03.143.181/0001-01 11/12/2018 10:41:00:727
R$ 1.999.226,4400 12.130.013/0003-26 11/12/2018 10:41:04:477
R$ 1.999.209,5000 41.893.678/0001-28 11/12/2018 10:41:10:180
R$ 1.999.150,0000 77.166.098/0001-86 11/12/2018 10:41:13:400
R$ 1.999.149,9900 03.143.181/0001-01 11/12/2018 10:41:24:900
R$ 1.999.139,6300 12.130.013/0003-26 11/12/2018 10:41:28:293
R$ 1.999.120,3300 41.893.678/0001-28 11/12/2018 10:41:31:700
R$ 1.999.100,0000 77.166.098/0001-86 11/12/2018 10:41:38:137
R$ 1.898.945,0900 12.130.013/0003-26 11/12/2018 10:41:49:357
R$ 1.898.925,2300 41.893.678/0001-28 11/12/2018 10:41:52:450
R$ 1.999.099,9900 03.143.181/0001-01 11/12/2018 10:41:52:670

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 11/12/2018
10:06:49 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

11/12/2018
10:28:02 Batida iminente. Data/hora iminência: 11/12/2018 10:38:02.

Encerrado 11/12/2018
10:42:02 Item encerrado

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

11/12/2018
12:58:45 Convocado para envio de anexo o fornecedor SQUADRA TECNOLOGIA S/A, CNPJ/CPF: 41.893.678/0001-28.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

11/12/2018
15:22:26

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SQUADRA TECNOLOGIA S/A, CNPJ/CPF:
41.893.678/0001-28.

Aceite 23/01/2019
09:58:21

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SQUADRA TECNOLOGIA S/A, CNPJ/CPF: 41.893.678/0001-28, pelo
melhor lance de R$ 1.898.925,2300 e com valor negociado a R$ 1.887.500,0000. Motivo: Valor negociado com a
empresa no chat.

Habilitado 23/01/2019
10:02:31 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SQUADRA TECNOLOGIA S/A - CNPJ/CPF: 41.893.678/0001-28

Registro Intenção
de Recurso

23/01/2019
10:11:32

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF:
12130013000326. Motivo: Conforme direito advindo dos art. 26 do Decreto 5.450/05, art. 4º, XVIII, da Lei
10.520/02, e em respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório, manifestamos intenção de inter

Intenção de
Recurso Aceita

23/01/2019
10:35:09

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF:
12130013000326.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

12.130.013/0003-26 23/01/2019 10:11 23/01/2019 10:35 Aceito
Motivo Intenção:Conforme direito advindo dos art. 26 do Decreto 5.450/05, art. 4º, XVIII, da Lei 10.520/02, e em respeito
aos princípios da ampla defesa e contraditório, manifestamos intenção de interpor recurso contra o aceite, por parte desta
douta comissão, para a aceitação da empresa SQUADRA TECNOLOGIA S/A, vez que não atendem na íntegra os requisitos
exigidos no Anexo I – Capítulo 22 do Edital. As razões serão consubstanciadas em recurso próprio.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 11/12/2018
10:02:44

Bom dia senhores licitantes! Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico
nº 09/2018, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em Fábrica de Software (FSW).

Pregoeiro 11/12/2018
10:03:16

O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances, conforme estabelece o inciso

III do art. 13, do Decreto nº 5.450/2005.
Pregoeiro 11/12/2018

10:03:51
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, conforme estabelece o inciso IV do
art. 13, do Decreto nº 5.450/2005.

Pregoeiro 11/12/2018
10:04:24

Informo que somente poderão participar desta licitação as empresas que atenderem a todas as
exigências do edital. Caso o vencedor não apresente todos os documentos exigidos, incorrerá nas

sanções aplicáveis, previstas no instrumento convocatório.
Pregoeiro 11/12/2018

10:07:07
Srs. licitantes, abrimos o item para lances.

Pregoeiro 11/12/2018
10:17:13

Srs. licitantes, melhorem suas ofertas!!

Pregoeiro 11/12/2018
10:24:27

Srs. licitantes, melhorem suas propostas, pois já vamos entrar no tempo de iminência.

Sistema 11/12/2018
10:28:02

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 10:38 de 11/12/2018, após isso entrará(ão) no
encerramento aleatório.

Pregoeiro 11/12/2018
10:28:34

Entramos no tempo de iminência, melhorem suas ofertas.

Pregoeiro 11/12/2018
10:39:59

Entramos no encerramento aleatório, façam suas melhores ofertas porque pode fechar a qualquer
tempo.
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Sistema 11/12/2018
10:42:03

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas.
Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"

Pregoeiro 11/12/2018
10:48:19

Para SQUADRA TECNOLOGIA S/A - Prezado licitante, bom dia. Tendo em vista que o tempo aleatório
foi muito curto, podemos negociar o valor ofertado? É possível baixar o valor da proposta?

41.893.678/0001-28 11/12/2018
10:52:33

Bom dia, Srs.

41.893.678/0001-28 11/12/2018
10:52:51

estamos analisando a possibilidade

Pregoeiro 11/12/2018
11:08:41

Para SQUADRA TECNOLOGIA S/A - ok

41.893.678/0001-28 11/12/2018
11:12:37

Sr. Pregoeiro, estamos analisando a possibilidade, já efetuamos os cálculos. O que nos falta é a
autorização do diretor da empresa, que neste momento está em voo. Por isso, solicitamos a vênia de

V.Sa. para apresentarmos a nossa melhor proposta às 13:00 hs.
Pregoeiro 11/12/2018

11:20:14
Para SQUADRA TECNOLOGIA S/A - Tudo bem, tendo em vista a justificativa apresentada, iremos

aguardar. Obrigado.
Pregoeiro 11/12/2018

12:38:53
Para SQUADRA TECNOLOGIA S/A - Estamos no aguardo da resposta.

41.893.678/0001-28 11/12/2018
12:55:18

Sr. Pregoeiro, agradecemos pelo tempo concedido. Após considerarmos a importância do CAU frente as
entidades profissionais, além de termos feito análise apurada do edital e termo de referência, o diretor
autorizou a reduzirmos o valor para R$ 1.887.500,00 (hum milhão, oitocentos e oitenta e sete mil e

quinhentos reais).
Pregoeiro 11/12/2018

12:58:39
Para SQUADRA TECNOLOGIA S/A - Ok, convocarei os anexos.

Sistema 11/12/2018
12:58:45

Senhor fornecedor SQUADRA TECNOLOGIA S/A, CNPJ/CPF: 41.893.678/0001-28, solicito o envio do
anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 11/12/2018
13:00:21

Para SQUADRA TECNOLOGIA S/A - Conforme estabelece o item 11.2 do edital, abrimos o prazo de 3
(três) horas para o envio de todos os documentos relacionados no edital, inclusive os habilitatórios,

conforme capítulo 12 do edital, de modo que esta sessão permanecerá suspensa até às 15h58.
Pregoeiro 11/12/2018

13:01:05
Para SQUADRA TECNOLOGIA S/A - Peço especial atenção ao capítulo 11 do Termo de Referência ao
enviar os documentos, para que não seja desclassificado por falta de algum deles, em especial, a

comprovação do atestado de capacidade técnica acompanhado de extrato de contrato, notas fiscais ou
outro documento que o fundamente.

Pregoeiro 11/12/2018
13:01:39

Retornaremos no horário indicado para análise da documentação.

Sistema 11/12/2018
15:22:26

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SQUADRA TECNOLOGIA S/A, CNPJ/CPF: 41.893.678/0001-28, enviou o
anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 11/12/2018
15:35:34

Recebemos a documentação da empresa. Suspendo a sessão inicialmente até 17:20 para análise da
documentação. Até mais.

Pregoeiro 11/12/2018
17:24:42

Prezados, informo que a área técnica ainda está analisando a documentação enviada pela empresa.
Dessa forma, suspendo a sessão até amanhã, dia 12/12/18, às 14h00, quando retornaremos com

novas informações. Boa tarde, até lá.
Pregoeiro 12/12/2018

14:00:21
Prezados licitantes, boa tarde! A área técnica solicitou maior prazo para análise da documentação e

realização de diligências junto aos emissores dos atestados.
Pregoeiro 12/12/2018

14:01:30
Dessa forma, suspendo a sessão até 14h00 da próxima sexta-feira, dia 14/12/2018. Até mais.

Pregoeiro 14/12/2018
14:03:05

Prezados licitantes, boa tarde. A área técnica ainda não finalizou a diligência para averiguação dos
atestados apresentados pela empresa SQUADRA TECNOLOGIA S/A. Dessa forma, suspendo a sessão
até 17h da próxima segunda-feira, dia 17/12/2018, quando retornaremos com novas informações.

Bom final de semana a todos!
Pregoeiro 17/12/2018

17:02:48
Prezados licitantes, boa tarde. A área técnica ainda está aguardando resposta de um outro órgão sobre

atestados apresentados pela empresa SQUADRA TECNOLOGIA S/A.
Pregoeiro 17/12/2018

17:03:46
Dessa forma, por solicitação da área demandante, suspendo a sessão até 14h da próxima quarta-feira,

dia 19/12/2018, quando retornaremos com novas informações. Até mais!
Pregoeiro 19/12/2018

14:00:39
Prezados licitantes, boa tarde! A área técnica solicitou a prorrogação da suspensão até às 17h de hoje

para finalização da análise dos atestados.
Pregoeiro 19/12/2018

14:01:06
Assim, informo que retornaremos às 17h com a decisão. Até mais!

Pregoeiro 19/12/2018
17:06:33

Olá licitantes, boa tarde! Informamos que a área técnica do CAU/BR se manifestou, após análise
documental e realização de diligência, no sentido de que a qualificação técnica da empresa SQUADRA

TECNOLOGIA S/A está em conformidade com as exigências do edital.
Pregoeiro 19/12/2018

17:07:59
Os demais documentos foram analisados por esta equipe do pregão e estão igualmente corretos.

Pregoeiro 19/12/2018
17:10:04

Dessa forma, tendo atendido aos requisitos editalícios, a proposta da empresa será aceita e
passaremos para a próxima fase deste certame, qual seja, prova de conceito.

Pregoeiro 19/12/2018
17:16:02

Informaremos neste chat até a próxima sexta-feira, dia 21/12/18, qual será a data da sessão pública
de prova de conceito. Adiantamos a informação de que a sessão pública não será neste final de ano,

em virtude de recesso dos colaboradores do CAU/BR, ficando para janeiro de 2019.
Pregoeiro 19/12/2018

17:17:55
Obrigado a todos, até sexta-feira!

Pregoeiro 21/12/2018
13:25:11

Prezados licitantes, boa tarde! Conforme alinhamento realizado e a estrutura prevista no Capítulo 22
do Termo de Referência do Pregão Eletrônico CAU/BR nº 09/2018, informo as datas para as sessões

públicas referentes à Prova de Conceito da Fábrica de Software.
Pregoeiro 21/12/2018

13:25:25
Entrega da Documentação (item 22.12): 07/01/2018 às 10h na Sala 01 do CAU/BR

Pregoeiro 21/12/2018
13:25:36

Apresentação da Solução (item 22.2): 18/01/2018 às 10h na Sala 01 do CAU/BR

Pregoeiro 21/12/2018
13:25:52

Todas as informações sobre os procedimentos a serem realizados estão descrito no referido capítulo do
instrumento de referência.

Pregoeiro 21/12/2018
13:28:03

Fica, dessa forma, a empresa SQUADRA TECNOLOGIA S/A convocada e os demais licitantes convidados
para a prova de conceito prevista no edital.

Pregoeiro 21/12/2018
13:29:00

Bom fim de ano a todos, nos encontramos no dia 7 de janeiro. Até mais!
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Pregoeiro 18/01/2019
13:43:42

Prezados licitantes, boa tarde!

Pregoeiro 18/01/2019
13:44:15

Informo que aconteceu hoje a prova de conceito e que a decisão sobre a habilitação da empresa
SQUADRA TECNOLOGIA S/A será divulgado às 10h do dia 23/01/2019, próxima quarta-feira, quando a

área técnica se manifestará sobre os artefatos entregues no âmbito da prova de conceito concluída
hoje.

Pregoeiro 23/01/2019
10:00:23

Prezados licitantes, bom dia! A área técnica do CAU/BR se manifestou pela aprovação da empresa
SQUADRA TECNOLOGIA S/A na prova de conceito (Nota Técnica nº 004/2019 – CORTI/CSC, divulgada

no site do CAU/BR), nos seguintes termos:
Pregoeiro 23/01/2019

10:00:38
“em face da realização exitosa de demonstração pública em data estabelecida, a pontuação obtida de

22,5 pontos (97,82%) de um total de 23 pontos possíveis no Checklist “Itens Pontuadores” pela
empresa SQUADRA TECNOLOGIA S/A e em vistas que a mesma cumpriu e demonstrou todos os itens

obrigatórios do Checklist “Itens Eliminatórios”...
Pregoeiro 23/01/2019

10:00:57
... entendemos, que a empresa SQUADRA TECNOLOGIA S/A atendeu aos requisitos técnicos

estabelecidos para a POC, conforme Capítulo 22 do Termo de Referência”
Pregoeiro 23/01/2019

10:01:25
Dessa forma, concluímos pelo aceite e habilitação da empresa, encerrando a presente sessão,

momento em que será oportunizada a manifestação de intenção de recursos. O CAU/BR agradece a
participação de todas as empresas. Até mais!

Sistema 23/01/2019
10:02:31

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 23/01/2019
10:02:44

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/01/2019 às 10:33:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 23/01/2019 10:02:31 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado

Fechamento de Prazo 23/01/2019 10:02:44 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/01/2019 às 10:33:00.

 
Data limite para registro de recurso: 28/01/2019.

 Data limite para registro de contra-razão: 31/01/2019.
 Data limite para registro de decisão: 07/02/2019.

  
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 10:36 horas do dia 23 de janeiro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
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