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Pregão Eletrônico

926284.22021 .4131 .4706 .29712298320

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00002/2021

Às 10:00 horas do dia 06 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 00146000099202047, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00002/2021. Modo de
disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de documentos de segurança e
emissão de Carteira de Identidade Profissional (CIP), sob demanda, para atender às necessidades do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), situado em Brasília-DF, e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos
Estados e do Distrito Federal.. 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 - GRUPO 1
Descrição: CARTÃO IDENTIFICAÇÃO
Descrição Complementar: Carteira de Identidade Profissional (CIP)
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 40.000 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.607.733,3300 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10000,00

Aceito para: VALID SOLUCOES S A, pelo melhor lance de R$ 3.500.000,0000 .

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: IDENTIFICADOR BIOMÉTRICO DIGITAL
Descrição Complementar: Estação de Captura
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 54 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.684.095,4800 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10000,00

Aceito para: VALID SOLUCOES S A, pelo melhor lance de R$ 1.600.000,0000 e com valor negociado a R$
1.499.974,2000 .

Relação de Grupos
GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 5.291.828,8100 Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: VALID SOLUCOES S A, pelo melhor lance de R$ 5.100.000,0000 e com valor negociado a R$
4.999.974,2000 .

Itens do grupo:

 1 - CARTÃO IDENTIFICAÇÃO

 2 - IDENTIFICADOR BIOMÉTRICO DIGITAL

Histórico
Item: 1 - GRUPO 1 - CARTÃO IDENTIFICAÇÃO

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
33.113.309/0001-47 VALID

SOLUCOES S
A

Não Não 40.000 R$ 90,0800 R$ 3.603.200,0000 05/05/2021
16:11:19

Marca: PRÓPRIA 
Fabricante: PRÓPRIO 
Modelo / Versão: PRÓPRIO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carteira de Identidade Profissional (CIP), conforme descrito no
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Termo de Referência. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

03.514.896/0001-15 THOMAS
GREG &
SONS
GRAFICA E
SERVICOS,
INDUSTRIA E
COME

Não Não 40.000 R$ 135,0000 R$ 5.400.000,0000 05/05/2021
19:23:29

Marca: Própria 
Fabricante: Próprio 
Modelo / Versão: Próprio 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL 3.1. A contratação de
emissão e entrega das carteiras de identidade profissional, na modalidade demanda e nas condições
estipuladas neste Termo de Referência, nas quantidades estimadas de até 40.000 (quarenta mil) unidades de
carteiras profissionais no período de vigência contratual. Esse quantitativo estimativo das carteiras que serão
confeccionadas durante o contrato foi baseado no volume emitido nos anos anteriores e ainda no quantitativo
prospectado para anos futuros, conforme consta no Apêndice I do Termo de Referência. 3.2. O prazo do
processo de impressão e postagem das carteiras profissionais será de 05 (cinco) dias úteis contados do
recebimento da solicitação de impressão. Essa solicitação será realizada por meio do Sistema de Informação e
Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU), e será acompanhada via SICCAU até a
efetiva entrega das carteiras impressas aos CAU/UF ou ao endereço de correspondência dos profissionais;
Declaro que no preço cotado estão inclusas todas as despesas que incidem direta e indiretamente sobre os
serviços prestados, tais como impostos, taxas, tributos, insumos, mão-de-obra e outras; A presente proposta
tem validade de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. 
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$ 5.400.000,0000 03.514.896/0001-15 06/05/2021 10:00:54:573
R$ 3.603.200,0000 33.113.309/0001-47 06/05/2021 10:00:54:573
R$ 3.593.200,0000 33.113.309/0001-47 06/05/2021 10:22:50:507
R$ 3.583.200,0000 33.113.309/0001-47 06/05/2021 10:28:10:607
R$ 3.500.000,0000 33.113.309/0001-47 06/05/2021 10:30:14:223

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

06/05/2021
17:04:34

Aceite individual da proposta. Fornecedor: VALID SOLUCOES S A, CNPJ/CPF:
33.113.309/0001-47, pelo melhor lance de R$ 3.500.000,0000.

Habilitação de
fornecedor

06/05/2021
17:05:29

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VALID SOLUCOES S A - CNPJ/CPF:
33.113.309/0001-47

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 2 - GRUPO 1 - IDENTIFICADOR BIOMÉTRICO DIGITAL

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
33.113.309/0001-47 VALID

SOLUCOES
S A

Não Não 54 R$ 31.192,0500 R$ 1.684.370,7000 05/05/2021
16:11:19

Marca: PRÓPRIA 
Fabricante: PRÓPRIO 
Modelo / Versão: PRÓPRIO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de Captura, conforme descrito no Termo de Referência. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

03.514.896/0001-15 THOMAS
GREG &
SONS
GRAFICA E
SERVICOS,
INDUSTRIA
E COME

Não Não 54 R$ 39.600,0000 R$ 2.138.400,0000 05/05/2021
19:23:29

Marca: Própria 
Fabricante: Próprio 
Modelo / Versão: Próprio 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE CAPTURA 3.3. A CONTRATADA deverá fornecer,
instalar e manter, em plenas condições de uso, as estações de captura. As estações de captura serão implantadas
nas sedes dos CAU/UF ou em locais por estes indicados e operadas pelos agentes dos CAU/UF. Os endereços de
entrega das estações de capturas constam no Apêndice II do Termo de Referência. 3.4. É de responsabilidade da
CONTRATADA o fornecimento dos componentes necessários para captura de dados e imagens dos profissionais de
arquitetura, que deverão ser implantados nos postos de identificação localizados nas sedes dos Conselhos
Regionais ou locais definidos por esses. 3.5. O fornecimento e instalação dos kits de estação de captura fixa ou



06/05/2021 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 3/5

móvel será sob regime de cessão de uso e conforme a necessidade dos CAU/UF. As especificações dos kits de
estação de captura que já existem nos CAU/UF, constam no Apêndice III do Termo de Referência. A composição
da estação de captura objeto deste certame é a seguinte: a) Pad de assinatura digital; b) Máquina fotográfica; c)
Coletor biométrico; d) Tela de fundo na cor branca com suporte. 3.6. A CONTRATADA será responsável pela
manutenção e atualização dos periféricos componentes da estação de captura para que sejam compatíveis ao
software de coleta. 3.7. O serviço de atendimento aos profissionais de arquitetura e as operações nas estações
de captura é de responsabilidade do CONTRATANTE. 3.8. Nas sedes dos Conselhos Regionais ou em locais
definidos por esses, será polo de captura ao vivo dos solicitantes das carteiras profissionais, com a digitação dos
dados pessoais, coleta da imagem fotográfica, assinatura e impressão digital. Esses registros deverão ser
mantidos na base de dados da CONTRATADA, e enviados para armazenamento também no SICCAU, para
posterior impressão da carteira profissional. 3.9. Nos CAU/UF que já possuírem estação de captura, o software de
coleta deverá ser compatível com os periféricos já disponíveis. 3.10. Para atendimento das necessidades atuais
do Conselho devem ser fornecidas 28 (vinte e oito) estações de captura, conforme previsto neste Termo de
Referência. 3.10.1. O CONTRATANTE poderá requerer novas estações de captura conforme condições
estabelecidas no item 3.13. 3.11. O envio das estações de captura às sedes do CAU/UF ou aos locais definidos
por estes – durante todo o período do contrato - ficará sob responsabilidade da CONTRATADA, sem custos
adicionais à CONTRATANTE. 3.12. Os custos do fornecimento das estações de captura nos termos do item 3.10
deverão compor o valor da impressão das carteiras profissionais disposto nos itens3.1 e 3.2 do presente Termo
de Referência, nos valores consignados no item 1 da Proposta Comercial apresentada conforme modelo constante
no Apêndice VI deste Termo de Referência. 3.13. Caso haja a necessidade de um número maior de equipamentos
de coleta, o CONTRATANTE poderá solicitar equipamentos adicionais dentro da vigência do contrato. 3.13.1. Na
hipótese do item 3.13, a CONTRATADA fará jus ao pagamento específico pelo fornecimento das estações de
captura adicionais, conforme valores consignados no item 2 da Proposta Comercial apresentada, nos termos
previstos neste documento de referência. 3.13.2. O número máximo de estações adicionais contratadas no
formato indicado no item 3.10.1 será de 54 (cinquenta e quatro), respeitados ainda os acréscimos e supressões
previstos na legislação. SOFTWARE DE COLETA BIOMÉTRICA 3.14. Fornecimento, manutenção, correção e
evolução, quando definido pelo CONTRATANTE, conforme prazos estabelecidos por este, e durante todo o período
do contrato, incluindo todas as atualizações havidas nesse período, do software de coleta biométrica a ser
instalado nos equipamentos de estações de captura dos CAU/UF. TREINAMENTO 3.24. O treinamento quanto ao
uso do software de coleta biométrica, operação dos periféricos da estação de captura e demais sistemas de apoio
disponibilizados pela CONTRATADA será dirigido aos agentes dos CAU/UF, que deverão realizar as atividades em
conformidade com este Termo de Referência. MANUSEIO PARA POSTAGEM 3.29. O serviço de manuseio
compreende o acondicionamento das carteiras de identidade profissional impressas e a carta de encaminhamento
personalizada para cada CAU/UF, em envelopes invioláveis com a identificação do destinatário, de
responsabilidade da CONTRATADA; Declaro que no preço cotado estão inclusas todas as despesas que incidem
direta e indiretamente sobre os serviços prestados, tais como impostos, taxas, tributos, insumos, mão-de-obra e
outras; A presente proposta tem validade de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. 
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$ 2.138.400,0000 03.514.896/0001-15 06/05/2021 10:00:54:573
R$ 1.684.370,7000 33.113.309/0001-47 06/05/2021 10:00:54:573
R$ 1.674.370,0000 33.113.309/0001-47 06/05/2021 10:23:00:277
R$ 1.664.370,0000 33.113.309/0001-47 06/05/2021 10:28:38:853
R$ 1.600.000,0000 33.113.309/0001-47 06/05/2021 10:30:33:380

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

06/05/2021
17:04:34

Aceite individual da proposta. Fornecedor: VALID SOLUCOES S A, CNPJ/CPF: 33.113.309/0001-47,
pelo melhor lance de R$ 1.600.000,0000 e com valor negociado a R$ 1.499.974,2000. Motivo: Valor
negociado via chat com o licitante.

Habilitação
de
fornecedor

06/05/2021
17:05:29

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VALID SOLUCOES S A - CNPJ/CPF:
33.113.309/0001-47

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
HISTÓRICO DO GRUPO 1

Propostas Participaram deste grupo 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 Global Data/Hora

Registro
33.113.309/0001-47 VALID SOLUCOES S A Não Não - R$ 5.287.570,7000 05/05/2021

16:11:19
03.514.896/0001-15 THOMAS GREG & SONS

GRAFICA E SERVICOS,
INDUSTRIA E COME

Não Não - R$ 7.538.400,0000 05/05/2021
19:23:29

Eventos do Grupo
Evento Data Observações

Encerramento análise de
propostas

06/05/2021
10:04:29 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 06/05/2021
10:21:02 Item aberto.
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Encerramento 06/05/2021
10:32:36

Item encerrado.

Encerramento etapa aberta 06/05/2021
10:32:36 Encerrada etapa aberta do item.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

06/05/2021
10:51:49

Convocado para envio de anexo o fornecedor VALID SOLUCOES S A, CNPJ/CPF:
33.113.309/0001-47.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

06/05/2021
11:23:17

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VALID SOLUCOES
S A, CNPJ/CPF: 33.113.309/0001-47.

Habilitação de fornecedor 06/05/2021
17:05:29

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VALID SOLUCOES S A -
CNPJ/CPF: 33.113.309/0001-47

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 06/05/2021
10:00:54

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início
dos 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 06/05/2021

10:20:58
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será

iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema 06/05/2021

10:21:02
O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 06/05/2021
10:32:36

O item G1 está encerrado.

Sistema 06/05/2021
10:34:17

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

Pregoeiro 06/05/2021
10:36:23

Prezados, bom dia. O sistema mudou e agora este é o primeiro momento que consigo
falar com vocês.

Pregoeiro 06/05/2021
10:37:54

Para VALID SOLUCOES S A - Prezado licitante, bom dia. Houve pouca disputa de
preços, de maneira que questiono se há a possibilidade de negociarmos o valor

ofertado.
33.113.309/0001-

47
06/05/2021
10:39:18

Prezado Sr. Pregoeiro, iremos verificar com a nossa Direção a possibilidade de redução
nos valores.

Pregoeiro 06/05/2021
10:41:25

Para VALID SOLUCOES S A - Ok, agradecemos.

33.113.309/0001-
47

06/05/2021
10:45:30

Sr. Pregoeiro, devido a instabilidade econômica causada pela COVID e a alta dos
insumos, equipamentos e o dólar, conseguimos uma redução de R$

100.000,00,totalizando o valor global de nossa proposta de R$ 5.000.000,00.
Pregoeiro 06/05/2021

10:48:34
Para VALID SOLUCOES S A - Certo. Agradecemos a melhora na proposta. Abriremos o

prazo de 2 horas para envio da proposta atualizada, td bem?
33.113.309/0001-

47
06/05/2021
10:50:52

Sr. Pregoeiro, iremos providenciar a Proposta adequada ao valor ofertado, muito
obrigado.

Sistema 06/05/2021
10:51:49

Senhor fornecedor VALID SOLUCOES S A, CNPJ/CPF: 33.113.309/0001-47, solicito o
envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 06/05/2021
10:52:53

Para VALID SOLUCOES S A - Convoquei anexo aqui no sistema para envio da proposta
atualizada. Gentileza encaminhar até 12:51.

Sistema 06/05/2021
11:23:17

Senhor Pregoeiro, o fornecedor VALID SOLUCOES S A, CNPJ/CPF: 33.113.309/0001-47,
enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 06/05/2021
11:39:15

Para VALID SOLUCOES S A - Prezados, confirmam a oferta do valor final de R$
4.999.974,20?

33.113.309/0001-
47

06/05/2021
11:51:11

Sr. Pregoreiro, o valor global da proposta no R$ 4.999.974,20, está confirmado. Este
valor foi ofertado devido a dízima nos valores anteriormente negociado.

Pregoeiro 06/05/2021
12:04:47

Para VALID SOLUCOES S A - Correto.

Pregoeiro 06/05/2021
12:06:01

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

Pregoeiro 06/05/2021
17:00:51

Boa tarde! Informamos que a empresa VALID SOLUCOES S A terá a sua proposta
aceita e será habilitada, após analise dos documentos enviados, estando com o valor

proposto dentro do estimado.
Pregoeiro 06/05/2021

17:01:37
Agradecemos a participação de todos! Ao encerrar a sessão será aberto prazo para

manifestação de recursos. Até mais!
Sistema 06/05/2021

17:05:29
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 06/05/2021

17:05:46
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 06/05/2021 às

17:36:00.
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Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura da sessão
pública

06/05/2021
10:00:54 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

06/05/2021
10:20:58 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

06/05/2021
10:34:17 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 06/05/2021
17:05:29 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

06/05/2021
17:05:46

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 06/05/2021 às
17:36:00.

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 17:36 horas do dia 06 de maio
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   

javascript:self.print()

