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Pregão Eletrônico
926284.32021 .4090 .4843 .5485040

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00003/2021
Às 10:02 horas do dia 20 de maio de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 309/2020 de 01/07/2020, 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
00146000118202035, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00003/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto:
Solução de tecnologia da informação de apoio ao monitoramento legislativo junto às Casas legislativas do Congresso
Nacional.. 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: Licenciamento de direitos permanentes de uso de outros softwares , programas de computador
Descrição Complementar: solução de tecnologia da informação de apoio ao monitoramento legislativo junto às Casas
legislativas do Congresso Nacional.
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 10.839,7800
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00
Aceito para: DATAPOLICY TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS S., pelo melhor lance de R$
10.839,7800 .
Histórico
Item: 1 - Licenciamento de direitos permanentes de uso de outros softwares , programas de computador
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
Equiparada ME/EPP

25.340.504/0001-81 DATAPOLICY
TECNOLOGIA E
DESENVOLVIMENTO
DE PROGRAMAS S.

Não

Não

1

Valor Unit.

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 10.839,7800 R$ 10.839,7800 19/05/2021
23:34:45

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de solução de tecnologia da informação de apoio ao
monitoramento legislativo junto às Casas legislativas do Congresso Nacional; com Portal Interativo para recebimento
das manifestações dos representantes do CAU/BR, apresentação da agenda legislativa do CAU/BR, recebimento de
sugestões para o acompanhamento de matérias legislativas; possibilidade de envio pelo público de ideias legislativas;
disponibilização dos dados relativos ao Orçamento da União; e apresentação dos atos publicados no Diário Oficial da
União (DOU) de interesse dos arquitetos e urbanistas; com ferramenta estratégica de convencimento dos
parlamentares e outras autoridades envolvidas. Plataforma baseada em sistema web, com manutenção; hospedagem
em provedor comercial com acesso seguro (https); suporte e serviço de atendimento via telefone, e-mail, chat e inloco para recolhimento das demandas da Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares do CAU/BR.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 10.839,7800

25.340.504/0001-81

20/05/2021 10:02:21:760

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

Data

Observações

Abertura

20/05/2021
Item aberto.
10:03:01

Encerramento
sem
prorrogação

20/05/2021
Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
10:13:07

Encerramento
etapa aberta

20/05/2021
Encerrada etapa aberta do item.
10:13:24

Encerramento

20/05/2021
Item encerrado.
10:13:24

Aceite de
proposta

14/06/2021 Aceite individual da proposta. Fornecedor: DATAPOLICY TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE
13:29:00 PROGRAMAS S., CNPJ/CPF: 25.340.504/0001-81, pelo melhor lance de R$ 10.839,7800.
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Habilitação de
fornecedor

14/06/2021 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DATAPOLICY TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO
13:29:12 DE PROGRAMAS S. - CNPJ/CPF: 25.340.504/0001-81
Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens
Data

Mensagem

Sistema

20/05/2021
10:02:21

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

20/05/2021
10:03:01

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

Sistema

20/05/2021
10:13:07

O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema

20/05/2021
10:13:24

O item 1 está encerrado.

Sistema

20/05/2021
10:13:31

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro

20/05/2021
10:16:16

Para DATAPOLICY TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS S. - Prezado
licitante, bom dia! Como não houve disputa de lances, questiono se seria possível
negociarmos o valor ofertado. Há como baixar o valor da proposta?

25.340.504/000181

20/05/2021
10:18:15

Senhor pregoeiro, bom dia! Infelizmente, estamos no nosso limite tendo em vista a
proposta. Se eu pudesse eu negociaria.

Pregoeiro

20/05/2021
10:20:47

Para DATAPOLICY TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS S. - Certo,
compreendo. O valor está dentro do estimado, passaremos então à análise dos
documentos de habilitação.

25.340.504/000181

20/05/2021
10:21:27

Ok, estamos por aqui para tirar qualquer dúvida.

Pregoeiro

20/05/2021
10:22:01

Suspendo a sessão até 17h para análise dos documentos enviados, momento em que
retornaremos com novas informações. Até mais!

Pregoeiro

20/05/2021
17:01:11

Prezados, boa tarde. Informamos que a empresa DATAPOLICY TECNOLOGIA E
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS teve a sua documentação analisada e encontra-se
habilitada a submeter-se à prova de conceito.

Pregoeiro

20/05/2021
17:06:39

Dessa forma, fica desde já convocada para demonstração do seu sistema e dos requisitos
elencados no Item 7 do Termo de Referência (Prova de Conceito), no dia 31 de maio de
2021, às 11h, na Plataforma Teams.

Pregoeiro

20/05/2021
17:08:44

A sessão ficará suspensa até a próxima etapa. Até mais!

Pregoeiro

14/06/2021
13:23:42

Prezados, boa tarde!

Pregoeiro

14/06/2021
13:25:12

Informo que a empresa DATAPOLICY TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS
submete-se à prova de conceito no dia 31 de maio, tendo sido aprovada pela área técnica
responsável pela análise do cumprimento dos requisitos editalícios.

Pregoeiro

14/06/2021
13:26:29

A área técnica manifestou-se nos seguintes termos: "Nesse sentido, vimos declarar que o
LICITANTE, empresa Data Policy, atendeu o conjunto dos requisitos exigidos no Termo de
Referência, cláusula 5, em prova de conceito realizada no dia 31 de maio de 2021, às 11h,
por intermédio de reunião virtual."

Pregoeiro

14/06/2021
13:28:00

Assim, informamos que a proposta será aceita e a empresa habilitada.

Pregoeiro

14/06/2021
13:28:50

Obrigado!

Sistema

14/06/2021
13:29:12

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

14/06/2021
13:29:33

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 14/06/2021 às
14:00:00.

Eventos do Pregão
Evento

Data/Hora

Observações

Abertura da sessão
20/05/2021 10:02:21 Abertura da sessão pública
pública
Julgamento de
propostas

20/05/2021 10:13:31 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

20/05/2021 17:12:21 Previsão de reabertura: 31/05/2021 08:00:00; Agendamento de Prova de Conceito

Reativação
Abertura do prazo

14/06/2021 13:22:43
14/06/2021 13:29:12 Abertura de prazo para intenção de recurso
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14/06/2021
Fechamento do
prazo
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14/06/2021 13:29:33 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 14/06/2021 às 14:00:00.

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 14:19 horas do dia 14 de junho de 2021, cuja ata
foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

RICARDO DE FREITAS FRATESCHI JUNIOR
Pregoeiro Oficial
LEILA OLIVEIRA CARREIRO
Equipe de Apoio
ALESSANDRO DE SOUZA ALVES
Equipe de Apoio

Voltar
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