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Pregão/Concorrência Eletrônica

926284.112022 .8260 .4251 .3401818080

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00011/2022

Às 10:00 horas do dia 05 de dezembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 425/2022 de 13/07/2022, em atendimento às disposições
contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao
Processo Nº 00146001532202223, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00011/2022. Modo de disputa:
Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria contábil, incluindo rotinas
de departamento de pessoal, assessoria e orientação contábil, trabalhista e previdenciária concernente à área de recursos
humanos, além de assessoria e consultoria em retenções tributárias nos processos de compras, contratos e licitações do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), conforme edital e seus anexos.. 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: Consultoria e assessoria - contábil
Descrição Complementar: Serviços de assessoria contábil, incluindo a realização de rotinas de departamento pessoal,
assessoria e orientação contábil, trabalhista e previdenciária concernente à área de recursos humanos, e assessoria e
consultoria em retenções tributárias nos processos de compras, contratos e licitações do CAU/BR, pelo período de 12
(doze) meses, conforme edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 69.200,0400 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, pelo melhor lance de R$ 29.700,0000 .

Histórico
Item: 1 - Consultoria e assessoria - contábil

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
11.413.313/0001-98 JR GESTAO

EMPRESARIAL E
CONTABIL LTDA

Sim Sim 1 R$ 6.650,0000 R$ 6.650,0000 05/12/2022
09:31:05

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de assessoria contábil, incluindo a realização de rotinas de
departamento pessoal, assessoria e orientação contábil, trabalhista e previdenciária concernente à área de recursos
humanos, e assessoria e consultoria em retenções tributárias nos processos de compras, contratos e licitações do
CAU/BR, pelo período de 12 (doze) meses, conforme edital e seus anexos.
Porte da empresa: ME/EPP

13.028.012/0001-76 PROCEDAM
PROCESSAMENTOS
DE DADOS
MUNICIPAIS LTDA

Sim Sim 1 R$ 54.000,0000 R$ 54.000,0000 02/12/2022
10:43:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa de assessoria contábil para execução dos
trabalhos de cadastro e envio das informações fiscais, trabalhistas e previdenciárias aos órgãos de controle do
governo, com atuação nos processos de admissão, demissão, confecção, análise e revisão de folha de pagamento e
encargos sociais. Assim como, a execução das demais rotinas de departamento de pessoal, assessoria e orientação
contábil, trabalhista e previdenciária concernente à área de recursos humanos, e assessoria e consultoria em
retenções tributarias nos processos de compras, contratos e licitações do CAU/BR.
Porte da empresa: ME/EPP

05.604.230/0001-83 SIDCONTABIL
LTDA

Sim Sim 1 R$ 60.000,0000 R$ 60.000,0000 02/12/2022
15:02:29

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de assessoria contábil, incluindo a realização de rotinas de
departamento pessoal, assessoria e orientação contábil, trabalhista e previdenciária concernente à área de recursos
humanos, e assessoria e consultoria em retenções tributárias nos processos de compras, contratos e licitações do
CAU/BR, pelo período de 12 (doze) meses, conforme edital e seus anexos.
Porte da empresa: ME/EPP
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19.274.072/0001-55 JULIERME
BARBOSA XAVIER

Sim Sim 1 R$ 66.000,0000 R$ 66.000,0000 29/11/2022
15:18:24

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa de assessoria contábil para execução dos
trabalhos de cadastro e envio das informações fiscais, trabalhistas e previdenciárias aos órgãos de controle do
governo, com atuação nos processos de admissão, demissão, confecção, análise e revisão de folha de pagamento e
encargos sociais. Assim como, a execução das demais rotinas de departamento de pessoal, assessoria e orientação
contábil, trabalhista e previdenciária concernente à área de recursos humanos, e assessoria e consultoria em
retenções tributárias nos processos de compras, contratos e licitações do CAU/BR.
Porte da empresa: ME/EPP

07.843.902/0001-39 METROPOLE
SOLUCOES
EMPRESARIAIS E
GOVERNAMENTAIS
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 66.000,0000 R$ 66.000,0000 30/11/2022
09:43:31

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
assessoria contábil, incluindo rotinas de departamento de pessoal, assessoria e orientação contábil, trabalhista e
previdenciária concernente à área de recursos humanos, além de assessoria e consultoria em retenções tributárias
nos processos de compras, contratos e licitações do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR),
conforme edital e seus anexos.
Porte da empresa: ME/EPP

17.856.934/0001-22 LEANDRO ALVES
DA SILVA
00973321512

Sim Sim 1 R$ 69.000,0000 R$ 69.000,0000 02/12/2022
14:13:26

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de assessoria contábil, incluindo a realização de rotinas de
departamento pessoal, assessoria e orientação contábil, trabalhista e previdenciária concernente à área de recursos
humanos, e assessoria e consultoria em retenções tributárias nos processos de compras, contratos e licitações do
CAU/BR, pelo período de 12 (doze) meses.
Porte da empresa: ME/EPP

17.694.198/0001-53 RL ASSESSORIA
CONTABIL LTDA

Sim Sim 1 R$ 69.120,0000 R$ 69.120,0000 05/12/2022
09:40:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa de assessoria contábil para execução dos
trabalhos de cadastro e envio das informações fiscais, trabalhistas e previdenciárias aos órgãos de controle do
governo, com atuação nos processos de admissão, demissão, confecção, análise e revisão de folha de pagamento e
encargos sociais. Assim como, a execução das demais rotinas de departamento de pessoal, assessoria e orientação
contábil, trabalhista e previdenciária concernente à área de recursos humanos, e assessoria e consultoria em
retenções tributárias nos processos de compras, contratos e licitações do CAU/BR.
Porte da empresa: ME/EPP

11.385.969/0001-44 PRIORI SERVICOS
E SOLUCOES ,
CONTABILIDADE
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 69.200,0400 R$ 69.200,0400 30/11/2022
14:36:10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de assessoria contábil, incluindo a realização de rotinas de
departamento pessoal, assessoria e orientação contábil, trabalhista e previdenciária concernente à área de recursos
humanos, e assessoria e consultoria em retenções tributárias nos processos de compras, contratos e licitações do
CAU/BR, pelo período de 12 (doze) meses, conforme edital e seus anexos.
Porte da empresa: ME/EPP

00.211.317/0001-77 FERNANDES
ASSOCIADOS

Sim Sim 1 R$ 69.200,0400 R$ 69.200,0400 02/12/2022
10:56:11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: execução dos trabalhos de cadastro e envio das informações fiscais,
trabalhistas e previdenciárias aos órgãos de controle do governo, com atuação nos processos de admissão,
demissão, confecção, análise e revisão de folha de pagamento e encargos sociais. Assim como, a execução das
demais rotinas de departamento de pessoal, assessoria e orientação contábil, trabalhista e previdenciária
concernente à área de recursos humanos, e assessoria e consultoria em retenções tributárias nos processos de
compras, contratos e licitações do CAU/BR
Porte da empresa: ME/EPP

42.196.050/0001-36 VALDECI SANTOS
ESPIRITO SANTO
67775640553

Sim Sim 1 R$ 69.200,0400 R$ 69.200,0400 04/12/2022
16:41:29

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME TERMO
Porte da empresa: ME/EPP

34.714.199/0001-31 SODRE
CONTABILIDADE &
TERCEIRIZACAO
DE SERVICOS
LTDA

Sim Sim 1 R$ 69.200,0400 R$ 69.200,0400 05/12/2022
08:38:07

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa de assessoria contábil para execução dos
trabalhos de cadastro e envio das informações fiscais, trabalhistas e previdenciárias aos órgãos de controle do
governo, com atuação nos processos de admissão, demissão, confecção, análise e revisão de folha de pagamento e
encargos sociais. Assim como, a execução das demais rotinas de departamento de pessoal, assessoria e orientação
contábil, trabalhista e previdenciária concernente à área de recursos humanos, e assessoria e consultoria em
retenções tributárias nos processos de compras, contratos e licitações do CAU/BR
Porte da empresa: ME/EPP

44.742.790/0001-56 INTERATIVA
CONTABILIDADE E
CONSULTORIA
LTDA

Sim Sim 1 R$ 69.200,0400 R$ 69.200,0400 05/12/2022
09:50:44

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME TR
Porte da empresa: ME/EPP
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08.880.518/0001-79 ALLDAX SERVICOS
EMPRESARIAIS
LTDA

Sim Sim 1 R$ 69.200,0400 R$ 69.200,0400 05/12/2022
09:53:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa de assessoria contábil para execução dos
trabalhos de cadastro e envio das informações fiscais, trabalhistas e previdenciárias aos órgãos de controle do
governo, com atuação nos processos de admissão, demissão, confecção, análise e revisão de folha de pagamento e
encargos sociais. Assim como, a execução das demais rotinas de departamento de pessoal, assessoria e orientação
contábil, trabalhista e previdenciária concernente à área de recursos humanos, e assessoria e consultoria em
retenções tributárias nos processos de compras, contratos e licitações do CAU/BR.
Porte da empresa: ME/EPP

40.008.943/0001-85 DW SOCIETAS
LTDA

Sim Sim 1 R$ 72.000,0000 R$ 72.000,0000 04/12/2022
22:58:36

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de assessoria contábil, incluindo a realização de rotinas de
departamento pessoal, assessoria e orientação contábil, trabalhista e previdenciária concernente à área de recursos
humanos, e assessoria e consultoria em retenções tributárias nos processos de compras, contratos e licitações do
CAU/BR, pelo período de 12 (doze) meses, conforme edital e seus anexos.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 72.000,0000 40.008.943/0001-85 05/12/2022 10:00:06:113
R$ 69.200,0400 34.714.199/0001-31 05/12/2022 10:00:06:113
R$ 69.200,0400 42.196.050/0001-36 05/12/2022 10:00:06:113
R$ 69.200,0400 00.211.317/0001-77 05/12/2022 10:00:06:113
R$ 69.200,0400 11.385.969/0001-44 05/12/2022 10:00:06:113
R$ 69.200,0400 44.742.790/0001-56 05/12/2022 10:00:06:113
R$ 69.200,0400 08.880.518/0001-79 05/12/2022 10:00:06:113
R$ 69.120,0000 17.694.198/0001-53 05/12/2022 10:00:06:113
R$ 69.000,0000 17.856.934/0001-22 05/12/2022 10:00:06:113
R$ 66.000,0000 19.274.072/0001-55 05/12/2022 10:00:06:113
R$ 66.000,0000 07.843.902/0001-39 05/12/2022 10:00:06:113
R$ 60.000,0000 05.604.230/0001-83 05/12/2022 10:00:06:113
R$ 54.000,0000 13.028.012/0001-76 05/12/2022 10:00:06:113
R$ 6.650,0000 11.413.313/0001-98 05/12/2022 10:00:06:113
R$ 53.900,0000 17.694.198/0001-53 05/12/2022 10:02:31:283
R$ 69.100,0000 34.714.199/0001-31 05/12/2022 10:02:57:073

* R$ 6.550,0000 34.714.199/0001-31 05/12/2022 10:04:00:137
R$ 60.000,0000 00.211.317/0001-77 05/12/2022 10:04:22:447
R$ 53.800,0000 13.028.012/0001-76 05/12/2022 10:04:23:313
R$ 50.000,0000 07.843.902/0001-39 05/12/2022 10:04:37:677
R$ 60.200,0400 42.196.050/0001-36 05/12/2022 10:05:10:840
R$ 53.500,0000 17.694.198/0001-53 05/12/2022 10:05:37:997
R$ 58.200,0400 44.742.790/0001-56 05/12/2022 10:05:41:630
R$ 58.000,0000 05.604.230/0001-83 05/12/2022 10:07:48:093
R$ 49.000,0000 40.008.943/0001-85 05/12/2022 10:08:23:223
R$ 69.000,0000 34.714.199/0001-31 05/12/2022 10:08:28:300
R$ 48.000,0000 07.843.902/0001-39 05/12/2022 10:08:36:273
R$ 68.500,0000 17.856.934/0001-22 05/12/2022 10:08:44:213
R$ 69.000,0000 11.385.969/0001-44 05/12/2022 10:08:55:950
R$ 65.900,0000 19.274.072/0001-55 05/12/2022 10:09:05:303
R$ 47.000,0000 13.028.012/0001-76 05/12/2022 10:09:18:567
R$ 47.000,0000 40.008.943/0001-85 05/12/2022 10:09:24:163
R$ 55.200,0400 44.742.790/0001-56 05/12/2022 10:09:26:667
R$ 68.000,0000 11.385.969/0001-44 05/12/2022 10:09:26:943
R$ 45.000,0000 07.843.902/0001-39 05/12/2022 10:09:30:800
R$ 50.200,0400 42.196.050/0001-36 05/12/2022 10:09:48:577
R$ 44.000,0000 40.008.943/0001-85 05/12/2022 10:09:51:867
R$ 40.000,0000 07.843.902/0001-39 05/12/2022 10:09:59:803
R$ 67.000,0000 11.385.969/0001-44 05/12/2022 10:10:04:783
R$ 39.000,0000 13.028.012/0001-76 05/12/2022 10:10:10:463
R$ 52.800,0000 05.604.230/0001-83 05/12/2022 10:10:15:090
R$ 36.000,0000 07.843.902/0001-39 05/12/2022 10:10:15:237
R$ 39.000,0000 40.008.943/0001-85 05/12/2022 10:10:17:630
R$ 65.000,0000 19.274.072/0001-55 05/12/2022 10:10:27:710
R$ 36.000,0000 40.008.943/0001-85 05/12/2022 10:10:37:170
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R$ 35.000,0000 13.028.012/0001-76 05/12/2022 10:10:46:833
R$ 68.800,0000 34.714.199/0001-31 05/12/2022 10:11:03:947
R$ 66.000,0000 11.385.969/0001-44 05/12/2022 10:11:04:220
R$ 35.900,0000 17.694.198/0001-53 05/12/2022 10:11:21:170
R$ 34.900,0000 17.694.198/0001-53 05/12/2022 10:11:32:953
R$ 34.800,0000 13.028.012/0001-76 05/12/2022 10:11:40:580
R$ 68.500,0000 34.714.199/0001-31 05/12/2022 10:11:48:077
R$ 69.100,0000 08.880.518/0001-79 05/12/2022 10:11:51:420
R$ 34.000,0000 07.843.902/0001-39 05/12/2022 10:11:55:343
R$ 34.700,0000 13.028.012/0001-76 05/12/2022 10:11:59:653
R$ 34.700,0000 17.694.198/0001-53 05/12/2022 10:12:08:577
R$ 48.200,0400 42.196.050/0001-36 05/12/2022 10:12:21:893
R$ 53.900,0000 17.856.934/0001-22 05/12/2022 10:12:45:610
R$ 65.000,0000 11.385.969/0001-44 05/12/2022 10:13:24:383
R$ 33.900,0000 17.694.198/0001-53 05/12/2022 10:13:57:200
R$ 33.000,0000 13.028.012/0001-76 05/12/2022 10:14:00:140
R$ 64.900,0000 19.274.072/0001-55 05/12/2022 10:14:01:597
R$ 33.000,0000 07.843.902/0001-39 05/12/2022 10:14:05:173
R$ 30.000,0000 07.843.902/0001-39 05/12/2022 10:14:26:087
R$ 64.000,0000 11.385.969/0001-44 05/12/2022 10:14:41:987
R$ 29.900,0000 17.694.198/0001-53 05/12/2022 10:14:58:893
R$ 29.900,0000 13.028.012/0001-76 05/12/2022 10:15:16:027
R$ 63.000,0000 11.385.969/0001-44 05/12/2022 10:16:21:447
R$ 29.800,0000 17.694.198/0001-53 05/12/2022 10:16:23:060
R$ 29.800,0000 42.196.050/0001-36 05/12/2022 10:16:25:880
R$ 29.700,0000 17.694.198/0001-53 05/12/2022 10:16:38:310
R$ 29.500,0000 42.196.050/0001-36 05/12/2022 10:17:08:907
R$ 62.000,0000 11.385.969/0001-44 05/12/2022 10:18:12:397
R$ 61.000,0000 11.385.969/0001-44 05/12/2022 10:19:11:883
R$ 59.900,0000 11.385.969/0001-44 05/12/2022 10:20:12:490
R$ 59.000,0000 11.385.969/0001-44 05/12/2022 10:21:22:057
R$ 29.400,0000 34.714.199/0001-31 05/12/2022 10:22:57:917
R$ 29.300,0000 42.196.050/0001-36 05/12/2022 10:23:21:913
R$ 29.200,0000 34.714.199/0001-31 05/12/2022 10:23:38:020
R$ 29.100,0000 42.196.050/0001-36 05/12/2022 10:23:58:947
R$ 58.900,0000 11.385.969/0001-44 05/12/2022 10:25:51:663

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 05/12/2022
10:00:07 Item aberto para lances.

Exclusão de lance 05/12/2022
10:08:06 Item com lance no valor de R$ 6.550,0000 excluído pelo pregoeiro.

Encerramento 05/12/2022
10:27:52 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa aberta

05/12/2022
10:27:52 Item com etapa aberta encerrada.

Recusa de
proposta

05/12/2022
10:39:35

Recusa da proposta. Fornecedor: JR GESTAO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA, CNPJ/CPF:
11.413.313/0001-98, pelo melhor lance de R$ 6.650,0000. Motivo: Após análise da
documentação apresentada, verificou-se que a empresa cadastrou erroneamente o valor
mensal (R$ 6.650,00), ao invés do valor total dos serviços. Assim, a empresa ficou em 1º
lugar na disputa, porém o preço final seria de R$ 79.800,00, que inclusive está acima do
máximo estimado.

Recusa de
proposta

05/12/2022
10:53:14

Recusa da proposta. Fornecedor: VALDECI SANTOS ESPIRITO SANTO 67775640553,
CNPJ/CPF: 42.196.050/0001-36, pelo melhor lance de R$ 29.100,0000. Motivo: A proposta
será recusada e a empresa inabilitada, uma vez que não foram apresentados os documentos
de habilitação exigidos, tais como: certidões negativas, atestados de capacidade técnica,
balanço patrimonial, demonstrações contábeis, dentre outros previstos no item 9 do edital.

Recusa de
proposta

05/12/2022
11:23:35

Recusa da proposta. Fornecedor: SODRE CONTABILIDADE & TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
LTDA, CNPJ/CPF: 34.714.199/0001-31, pelo melhor lance de R$ 29.200,0000. Motivo: A
empresa não apresentou os documentos de habilitação relativos à qualificação econômico-
finaceira previstos nos itens 9.10.2 e 9.10.3 do edital, além de apresentar atestados de
capacidade técnica em desacordo com o exigido nos itens 6.6 e 6.7 do Termo de Referência,
Anexo I ao edital.
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Abertura do prazo
- Convocação
anexo

05/12/2022
11:49:30

Convocado para envio de anexo o fornecedor RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, CNPJ/CPF:
17.694.198/0001-53.

Encerramento do
prazo -
Convocação anexo

05/12/2022
11:59:53

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA,
CNPJ/CPF: 17.694.198/0001-53.

Aceite de proposta 05/12/2022
13:03:22

Aceite individual da proposta. Fornecedor: RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, CNPJ/CPF:
17.694.198/0001-53, pelo melhor lance de R$ 29.700,0000.

Habilitação de
fornecedor

05/12/2022
13:03:34

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - CNPJ/CPF:
17.694.198/0001-53

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 05/12/2022
10:00:06

A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas
automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar
em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e

18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 05/12/2022

10:00:07
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 05/12/2022
10:01:01

Bom dia Srs. licitantes! Sejam bem vindos ao pregão eletrônico CAU/BR Nº 11/2022

Pregoeiro 05/12/2022
10:01:43

A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois
minutos do período de duração da sessão pública. A prorrogação automática da etapa de

lances será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

Pregoeiro 05/12/2022
10:02:01

Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente. Lembramos que, conforme previsto no edital, o intervalo
mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$

100,00 (cem reais).
Pregoeiro 05/12/2022

10:02:26
Importante: De acordo com o item 8.5.4 do Edital deste certame, será desclassificada a
proposta ou o lance vencedor, cujo preço apresentado seja manifestamente inexequível.

Pregoeiro 05/12/2022
10:02:34

Desejamos a todos uma boa sorte e boa disputa!

Pregoeiro 05/12/2022
10:05:46

Srs. licitantes, chamo a sua atenção para a quantidade de zeros após a vírgula. O
sistema, por padrão, apresenta quatro zeros após a virgula.

Pregoeiro 05/12/2022
10:07:58

Nesse contexto, informo que ao analisar os preços em disputa, é possível identificar uma
proposta e um lance com valores manifestamente inexequíveis, abaixo de 10% do valor
estimado da licitação, os quais serão exluídos, conforme critérios previstos no item 8 do

edital.
Sistema 05/12/2022

10:08:06
O lance no valor de R$ 6.550,0000 do item 1 foi excluído pelo pregoeiro. Caso não

concorde com a exclusão, favor reenvie seu lance.
Pregoeiro 05/12/2022

10:12:40
Srs. licitantes, uma vez que durante o pregão o sistema só nos permite a exclusão de

lances, informo que a proposta de preços cujo valor é de R$6.650,0000 será
devidamente excluída/inabilitada assim que a sessão se encerrar. Boa disputa!

Sistema 05/12/2022
10:27:52

O item 1 está encerrado.

Sistema 05/12/2022
10:34:47

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 05/12/2022
10:42:54

Bom dia Srs. licitantes! Passaremos agora para a segunda etapa do nosso pregão
eletrônico com a análise das propostas de preços e documentos de habilitação.

Pregoeiro 05/12/2022
10:44:47

Informo que, conforme dito anteriormente durante a disputa de preços, havia uma
proposta de preços cadastrada com o valor de R$ 6.650,00 (seis mil, seiscentos e

cinquenta reais), a qual era manifestamente inexequível. Ao verificar a documentação
enviada, vimos que a empresa cadastrou erroneamente o valor mensal, ao invés do valor

total dos serviços.
Pregoeiro 05/12/2022

10:45:18
Dessa forma, a empresa JR GESTAO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA teve sua proposta

recusada.
Pregoeiro 05/12/2022

10:47:56
Lembro aos senhores que os critérios de aceitação das propostas constam no item 8 do
Edital do Pregão Eletrônico CAU/BR Nº 11/2022. Assim, o critério utilizado é o disposto

nos itens 8.5.1 e 8.5.4, visto que o valor final da proposta estaria acima do valor máximo
estimado, que é o limite legal para esta licitação.

Pregoeiro 05/12/2022
10:50:12

Prosseguindo, verificamos que a segunda colocada, VALDECI SANTOS ESPIRITO SANTO
67775640553, cadastrou apenas 1 arquivo, nomeado "PROPOSTA-DE-PRECO". Assim,

uma vez que a empresa não apresentou os documentos de habilitação previstos no item
9 do Edital do Pregão Eletrônico CAU/BR Nº 11/2022, tais como certidões negativas,

atestados de capacidade técnica,
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Pregoeiro 05/12/2022
10:51:54

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis, dentre outros exigidos no mencionado
edital, a empresa será inabilitada e sua proposta recusada.

Pregoeiro 05/12/2022
10:58:26

Passaremos agora para a análise da documentação da terceira colocada, SODRE
CONTABILIDADE & TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA.

Pregoeiro 05/12/2022
11:19:50

Após análise da documentação apresentada pela 3º colocada, verificamos que não foram
enviados alguns dos documentos de habilitação referentes à qualificação econômico-

financeira, previstos no item 9.10 do Edital do Pregão Eletrônico CAU/BR Nº 11/2022, os
quais cito: balanço patrimonial e demonstrações contábeis (9.10.2) e os índices previstos

no item 9.10.3.
Pregoeiro 05/12/2022

11:21:20
Também verificou-se que não foi atendida a exigência constante nos itens 6.6 e 6.7, 6.17
e 6.18 do Termo de Referência, Anexo I ao Edital do Pregão Eletrônico 11/2022, as quais
tratam da apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos por empresas de
direito público, em face da natureza da prestação dos serviços objeto deste certame.

Pregoeiro 05/12/2022
11:21:48

Desta forma, a empresa SODRE CONTABILIDADE & TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
terá a sua proposta recusada e, consequentemente, será inabilitada.

Pregoeiro 05/12/2022
11:24:06

Passaremos agora para a análise da documentação da 4ª colocada, RL ASSESSORIA
CONTABIL LTDA.

Pregoeiro 05/12/2022
11:49:20

Após verificada a documentação, abriremos o prazo de 2 (duas) horas previsto no item
8.9 do edital, para apresentação da proposta de preços atualizada ao pregão eletrônico.
Assim, a empresa RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA terá até as 13h50 minutos para o

envio da proposta de preços atualizada.
Sistema 05/12/2022

11:49:30
Senhor fornecedor RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, CNPJ/CPF: 17.694.198/0001-53,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema 05/12/2022

11:59:53
Senhor Pregoeiro, o fornecedor RL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, CNPJ/CPF:

17.694.198/0001-53, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 05/12/2022

12:07:07
Srs. licitantes, informo que faremos a análise final da documentação, antes de emitirmos

o nosso parecer. Retornarei às 13h com a nossa manifestação.
Pregoeiro 05/12/2022

13:01:32
Srs. licitantes, boa tarde! Retornamos agora para apresentar a manifestação.

Pregoeiro 05/12/2022
13:02:13

Após análise de toda a documentação e do envio da proposta de preços da empresa RL
ASSESSORIA CONTABIL LTDA, adequada aos lances do pregão, foram verificadas como

cumpridas todas as exigências do Edital.
Pregoeiro 05/12/2022

13:02:21
Assim, a empresa terá sua proposta aceita, seguindo-se a sua habilitação.

Pregoeiro 05/12/2022
13:03:16

Abriremos o prazo legal de 30 (trinta) minutos para manifestação de intenção de
recursos, o qual será seguido pelo encerramento da sessão Pública. Agradecemos à todos

por sua participação e desejamos uma ótima tarde!
Sistema 05/12/2022

13:03:35
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro 05/12/2022

13:03:49
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 05/12/2022 às

13:34:00.

 

Eventos da Licitação
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 25/11/2022
11:21:49

Alteração equipe 25/11/2022
11:21:53

Abertura da sessão
pública

05/12/2022
10:00:06 Abertura da sessão pública

Julgamento de
propostas

05/12/2022
10:34:47 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 05/12/2022
13:03:35 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

05/12/2022
13:03:49

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 05/12/2022 às
13:34:00.

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 45 , do Decreto Nº 10.024
de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:40 horas do dia 05 de dezembro de
2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
MARCOS PEREIRA DUARTE CAMILO
Pregoeiro Oficial

ALESSANDRO DE SOUZA ALVES
Equipe de Apoio
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AURELEDI DA PAIXAO PAULINO
Equipe de Apoio
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