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Pregão Eletrônico
926284.52022 .4486 .5145 .1184410140

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00005/2022
Às 10:00 horas do dia 06 de junho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria Pres 388/2021 de 18/10/2021, 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 00146000695202299, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00005/2022.
Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada em mensuração, aferição e validação de
tamanho funcional de sistemas desenvolvidos em ponto de função mediante ordem de serviço, com a ferramenta de
gestão de métricas e baseline e sem dedicação exclusiva de mão de obra.. 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: Mensuração de Software
Descrição Complementar: Prestação de serviço de metrificação, aferição e validação dos quantitativos e pontos
relativos aos serviços demandados à Fábrica de Software nas demandas de projeto, sustentação e serviço de sistema
de informação, com ferramenta de gestão de métricas e baseline.
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 10.000
Unidade de fornecimento: PONTO DE FUNÇÃO
Valor Máximo Aceitável: R$ 96.900,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1000,00
Aceito para: FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA, pelo melhor lance de R$ 96.900,0000 .
Histórico
Item: 1 - Mensuração de Software
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

ME/EPP
Declaração
Quantidade Valor Unit.
Equiparada ME/EPP

00.665.620/0001-40 EFICACIA
ORGANIZACAO
LTDA

Sim

Sim

10.000

R$ 10,0000

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 100.000,0000 25/05/2022
17:36:10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de metrificação, aferição e validação dos
quantitativos e pontos relativos aos serviços demandados à Fábrica de Software nas demandas de projeto,
sustentação e serviço de sistema de informação, com ferramenta de gestão de métricas e baseline.
Porte da empresa: ME/EPP

22.543.675/0001-10 DELTAPOINT
CONSULTORIA
E
TREINAMENTOS
EIRELI

Sim

Sim

10.000

R$ 15,0000

R$ 150.000,0000 02/06/2022
17:05:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de metrificação, aferição e validação dos
quantitativos e pontos relativos aos serviços demandados à Fábrica de Software nas demandas de projeto,
sustentação e serviço de sistema de informação, com ferramenta de gestão de métricas e baseline.
Porte da empresa: ME/EPP

02.434.797/0001-60 FATTO
CONSULTORIA
E SISTEMAS
LTDA

Sim

Sim

10.000

R$ 20,0000

R$ 200.000,0000 25/05/2022
09:09:13

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de metrificação, aferição e validação dos
quantitativos e pontos relativos aos serviços demandados à Fábrica de Software nas demandas de projeto,
sustentação e serviço de sistema de informação, com ferramenta de gestão de métricas e baseline.
Porte da empresa: ME/EPP

10.757.593/0001-99 THS
TECNOLOGIA
INFORMACAO E
COMUNICACAO
LTDA

Sim

Sim

10.000

R$ 105,0000 R$ 1.050.000,0000 06/06/2022
08:46:10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de metrificação, aferição e validação dos
quantitativos e pontos relativos aos serviços demandados à Fábrica de Software nas demandas de projeto,
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sustentação e serviço de sistema de informação, com ferramenta de gestão de métricas e baseline.
Porte da empresa: ME/EPP

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 1.050.000,0000

10.757.593/0001-99

06/06/2022 10:00:01:110

R$ 200.000,0000

02.434.797/0001-60

06/06/2022 10:00:01:110

R$ 150.000,0000

22.543.675/0001-10

06/06/2022 10:00:01:110

R$ 100.000,0000

00.665.620/0001-40

06/06/2022 10:00:01:110

R$ 99.000,0000

02.434.797/0001-60

06/06/2022 10:06:55:347

R$ 100.000,0000

22.543.675/0001-10

06/06/2022 10:08:30:040

R$ 96.900,0000

02.434.797/0001-60

06/06/2022 10:09:01:150

R$ 380.540,0000

10.757.593/0001-99

06/06/2022 10:09:43:487

R$ 96.900,0100

22.543.675/0001-10

06/06/2022 10:09:59:097

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Abertura

06/06/2022
Item aberto para lances.
10:00:02

Encerramento

06/06/2022
Item encerrado para lances.
10:12:00

Encerramento etapa
aberta

06/06/2022
Item com etapa aberta encerrada.
10:12:00

Abertura do prazo Convocação anexo

06/06/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA,
10:29:40 CNPJ/CPF: 02.434.797/0001-60.

Encerramento do prazo
- Convocação anexo

06/06/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FATTO CONSULTORIA E
10:37:37 SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 02.434.797/0001-60.

Aceite de proposta

06/06/2022 Aceite individual da proposta. Fornecedor: FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA,
14:47:37 CNPJ/CPF: 02.434.797/0001-60, pelo melhor lance de R$ 96.900,0000.

Habilitação de
fornecedor

06/06/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS
15:10:51 LTDA - CNPJ/CPF: 02.434.797/0001-60
Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens
Data

Mensagem

Sistema

06/06/2022
10:00:01

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

06/06/2022
10:00:02

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro

06/06/2022
10:00:42

Srs. licitantes, bem vindos ao Pregão eletrônico CAU/BR nº 5/2022

Pregoeiro

06/06/2022
10:09:07

Lembramos aos que 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

06/06/2022
10:09:34

Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.

Pregoeiro

06/06/2022
10:10:39

Lembramos também 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$ 1.000,00
(mil reais).

Sistema

06/06/2022
10:12:00

O item 1 está encerrado.

Sistema

06/06/2022
10:12:02

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

Pregoeiro

06/06/2022
10:14:51

Srs. licitantes, mais uma vez bom dia! Iniciaremos agora a fase de julgamento e
habilitação/inabilitação das propostas.

Pregoeiro

06/06/2022
10:16:12

Para FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - Sr. licitante, antes de analisarmos sua
documentação e de abrirmos o prazo legal para o envio da proposta de preços
atualizada aos lances do pregão, lhe pergunto: podemos negociar o valor final?

Pregoeiro

06/06/2022

Para FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - Qual sua posição?
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10:25:55
02.434.797/000160

06/06/2022
10:27:05

Bom dia, o chat havia fechado antes de terminar de digitar. Esse valor é a nossa melhor
oferta, que já representa uma redução significativa em relação ao contrato vigente.

Pregoeiro

06/06/2022
10:29:28

Para FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - Ok. Considerando que o valor está
compatível com o valor estimado, o qual é o máximo permitido por lei, abriremos o
prazo para o envio de sua proposta de preços atualizada, de 2h, conforme previsto no
item 7.29.2 do edital.

Sistema

06/06/2022
10:29:40

Senhor fornecedor FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF:
02.434.797/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro

06/06/2022
10:30:43

Srs. licitantes, o pregão ficará suspenso até as 15h para que possamos analisar toda a
documentação. Logo após, retornaremos com maiores informações. Obrigado!

Sistema

06/06/2022
10:37:37

Senhor Pregoeiro, o fornecedor FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF:
02.434.797/0001-60, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro

06/06/2022
15:04:57

Srs. licitantes, boa tarde! Retornamos com informações a respeito do julgamento da
proposta da primeira colocada no certame, FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA.

Pregoeiro

06/06/2022
15:06:14

Diante do exame dos documentos encaminhados, verifica-se que a licitante apresentou
conformidade ao solicitado no certame, quanto à qualificação técnica, jurídica,
econômico-financeira e fiscal. Dessa forma, a proposta será aceita e procederemos com
a sua habilitação.

Pregoeiro

06/06/2022
15:09:14

A manifestação da área demandante a respeito dos atestados de capacidade técnica
encontra-se disponível para consulta no Portal da Transparência do CAU/BR, no
endereço virtual https://transparencia.caubr.gov.br/licitacoes/

Pregoeiro

06/06/2022
15:10:34

Portanto, após a habilitação da licitante vencedora do certame, abriremos o prazo legal
de 30 (trinta) minutos para manifestação de intenção de recursos. Agradecemos por
sua participação neste certame e desejamos uma ótima tarde à todos!

Sistema

06/06/2022
15:10:51

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

06/06/2022
15:11:08

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 06/06/2022 às
15:41:00.

Eventos do Pregão
Evento

Data/Hora

Alteração equipe

25/05/2022
10:27:28

Observações

Abertura da sessão
pública

06/06/2022
10:00:01

Abertura da sessão pública

Julgamento de
propostas

06/06/2022
10:12:02

Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo

06/06/2022
15:10:51

Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

06/06/2022
15:11:08

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 06/06/2022 às
15:41:00.

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 10.024
de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:54 horas do dia 06 de junho 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
AURELEDI DA PAIXAO PAULINO
Equipe de Apoio

Voltar
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