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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis

Secretaria de Administração
Pregão Eletrônico - 018/2022

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão

12/04/2022 08:23 12/04/2022 08:30 02/05/2022 14:00 05/05/2022 08:29 05/05/2022 08:30

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Qtde Mín. Unidade Situação

0001 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE
ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA
TÉCNICA TRIBUTÁRIA VISANDO O
FORNECIMENTO DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS
PARA ALTERAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
MUNICIPAL.
AS ATIVIDADES SERÃO DESENVOLVIDAS
CONFORME CRONOGRAMA DE AÇÕES,
SENDO QUE AS MESMAS SERÃO REALIZADAS
DE FORMA SUCESSIVA, PODENDO SER
REALIZADAS EM UM PERÍODO DE TEMPO
MENOR OU MAIOR DO QUE O ESTIMADO. AO
TÉRMINO DAS AÇÕES PREVISTAS EM CADA
FASE SERÁ INICIADO O PRÓXIMO MÓDULO.
O CRONOGRAMA PODERÁ SER
DESENVOLVIDO EM MENOR TEMPO
DEPENDENDO DA CONCLUSÃO DAS TAREFAS
E COMEÇARÁ A VIGORAR A PARTIR DA
ASSINATURA DO CONTRATO.

37.050,00 1 - SVÇ Adjudicado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

11/04/2022 Edital PE nº 018.2022 - Atualização CTM.pdf

11/04/2022 Edital PE nº 018.2022 - Atualização CTM.docx

11/04/2022 Edital PE nº 018.2022 - Atualização CTM.odt

29/04/2022 Resposta Esclarecimento PE 18.2022 - Prestação Serviço.pdf

02/05/2022 Resposta ao Esclarecimento PE 18.2022 - Serviços Advocatícios.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

05/05/2022 - 08:46 Negociação aberta para o processo
018/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 018/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

05/05/2022 - 09:01 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 05/05/2022 às 11:02.

05/05/2022 - 11:53 Documentos solicitados para o
processo 018/2022

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 018/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/05/2022 - 10:03 Documentos solicitados para o
processo 018/2022

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 018/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Habilitados
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Valor de

Referência
Quantidade Valor Total
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0001 Contratação de empresa
especializada para
realização de serviço de
assessoramento e
consultoria técnica
tributária visando o
fornecimento de
orientações técnicas para
alteração do Código
Tributário Municipal.
As atividades serão
desenvolvidas conforme
cronograma de ações,
sendo que as mesmas
serão realizadas de forma
sucessiva, podendo ser
realizadas em um período
de tempo menor ou maior
do que o estimado. Ao
término das ações
previstas em cada fase
será iniciado o próximo
módulo.
O cronograma poderá ser
desenvolvido em menor
tempo dependendo da
conclusão das tarefas e
começará a vigorar a
partir da assinatura do
contrato.

GRAVA & RIGO
ADVOGADOS
ASSOCIADOS

N/C N/C 29.500,00 1 29.500,00

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

Declaração de Conhecimento do Edital Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e
que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaração de Inexistência de Impeditivos Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de Não-Emprego de Menores Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Inidoneidade Que a empresa não foi considerada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Declaração de Veracidade Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do
art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - Contratação de empresa especializada para realização de serviço de assessoramento e
consultoria técnica tributária visando o fornecimento de orientações técnicas para alteração do Código
Tributário Municipal.
As atividades serão desenvolvidas conforme cronograma de ações, sendo que as mesmas serão
realizadas de forma sucessiva, podendo ser realizadas em um período de tempo menor ou maior do
que o estimado. Ao término das ações previstas em cada fase será iniciado o próximo módulo.
O cronograma poderá ser desenvolvido em menor tempo dependendo da conclusão das tarefas e
começará a vigorar a partir da assinatura do contrato.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

GRAVA & RIGO
ADVOGADOS
ASSOCIADOS

31.781.330/0001-
95

03/05/2022 -
12:09:19

N/C N/C 1 R$ 37.050,00 R$ 37.050,00 Sim

CS CONSULTORIA E
ASSESSORIA EM
GESTAO PUBLICA
LTDA

93.686.277/0001-
09

04/05/2022 -
10:20:41

N/C N/C 1 R$ 37.050,00 R$ 37.050,00 Não

AGAPE SOLUCOES
EM GESTAO PUBLICA
LTDA

11.666.404/0001-
35

04/05/2022 -
15:06:30

N/C N/C 1 R$ 37.050,00 R$ 37.050,00 Sim

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

AGAPE SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA 11.666.404/0001-35 60 dias

CS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA 93.686.277/0001-09 60 dias

GRAVA & RIGO ADVOGADOS ASSOCIADOS 31.781.330/0001-95 60 dias
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Lances Enviados
0001 - Contratação de empresa especializada para realização de serviço de assessoramento e
consultoria técnica tributária visando o fornecimento de orientações técnicas para alteração do Código
Tributário Municipal.
As atividades serão desenvolvidas conforme cronograma de ações, sendo que as mesmas serão
realizadas de forma sucessiva, podendo ser realizadas em um período de tempo menor ou maior do
que o estimado. Ao término das ações previstas em cada fase será iniciado o próximo módulo.
O cronograma poderá ser desenvolvido em menor tempo dependendo da conclusão das tarefas e
começará a vigorar a partir da assinatura do contrato.
Data Valor CNPJ Situação

03/05/2022 - 12:09:19 37.050,00 (proposta) 31.781.330/0001-95 - GRAVA & RIGO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Válido

04/05/2022 - 10:20:41 37.050,00 (proposta) 93.686.277/0001-09 - CS
CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
GESTAO PUBLICA LTDA

Cancelado - Não apresentou Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, subitem 6.1.2 letra “d” do edital. A certidão
apresentada não tem valor para comprovar a situação fiscal junto a
SEFAZ RS, conforme diligência realizada com o órgão. 09/05/2022
09:31:22

04/05/2022 - 15:06:30 37.050,00 (proposta) 11.666.404/0001-35 - AGAPE
SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA
LTDA

Válido

05/05/2022 - 08:35:40 33.345,00 11.666.404/0001-35 - AGAPE
SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA
LTDA

Válido

05/05/2022 - 08:38:09 31.670,00 93.686.277/0001-09 - CS
CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
GESTAO PUBLICA LTDA

Cancelado - Não apresentou Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, subitem 6.1.2 letra “d” do edital. A certidão
apresentada não tem valor para comprovar a situação fiscal junto a
SEFAZ RS, conforme diligência realizada com o órgão. 09/05/2022
09:31:22

05/05/2022 - 08:39:47 31.000,00 31.781.330/0001-95 - GRAVA & RIGO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Válido

05/05/2022 - 08:41:05 30.000,00 93.686.277/0001-09 - CS
CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
GESTAO PUBLICA LTDA

Cancelado - Não apresentou Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, subitem 6.1.2 letra “d” do edital. A certidão
apresentada não tem valor para comprovar a situação fiscal junto a
SEFAZ RS, conforme diligência realizada com o órgão. 09/05/2022
09:31:22

05/05/2022 - 08:42:48 29.500,00 31.781.330/0001-95 - GRAVA & RIGO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Válido

05/05/2022 - 08:44:18 28.020,00 93.686.277/0001-09 - CS
CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
GESTAO PUBLICA LTDA

Cancelado - Não apresentou Prova de regularidade para com a
Fazenda Estadual, subitem 6.1.2 letra “d” do edital. A certidão
apresentada não tem valor para comprovar a situação fiscal junto a
SEFAZ RS, conforme diligência realizada com o órgão. 09/05/2022
09:31:22

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0001 09/05/2022 - 11:08:25 31.781.330/0001-95 - GRAVA & RIGO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Proposta Financeira.pdf

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

GRAVA & RIGO
ADVOGADOS
ASSOCIADOS

03/05/2022 -
11:51

JOSE GRAVA
NETO

- - - - Prova de inscrição no
Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica
(CNPJ/MF).

GRAVA & RIGO
ADVOGADOS
ASSOCIADOS

03/05/2022 -
11:52

JOSE GRAVA
NETO

- - - 25/05/2022 Prova de regularidade
junto ao Fundo de
Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS).

GRAVA & RIGO
ADVOGADOS
ASSOCIADOS

03/05/2022 -
11:53

JOSE GRAVA
NETO

- - - 25/06/2022 Prova de regularidade
para com a Fazenda
Estadual, relativa ao
domicílio ou sede do
licitante.

GRAVA & RIGO
ADVOGADOS
ASSOCIADOS

03/05/2022 -
11:53

JOSE GRAVA
NETO

- - - 25/06/2022 Prova de regularidade
para com a Fazenda
Municipal, relativa ao
domicílio ou sede do
licitante.

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=974112&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450377&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450377&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450377&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450377&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450384&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450384&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450384&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450384&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450390&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450390&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450390&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450390&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450390&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450406&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450406&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450406&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450406&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450406&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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GRAVA & RIGO
ADVOGADOS
ASSOCIADOS

03/05/2022 -
11:54

JOSE GRAVA
NETO

- - - 23/10/2022 Prova de regularidade
quanto aos tributos e
encargos sociais
administrados pela
Receita Federal do
Brasil - RFB e quanto à
Dívida Ativa da União
administrada pela
Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional -
PGFN ( Certidão
Conjunta).

GRAVA & RIGO
ADVOGADOS
ASSOCIADOS

03/05/2022 -
11:55

JOSE GRAVA
NETO

- - - 23/10/2022 Prova de inexistência
de débitos inadimplidos
perante a Justiça do
Trabalho, nos termos do
Título VII-A da
Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de
1943.

GRAVA & RIGO
ADVOGADOS
ASSOCIADOS

03/05/2022 -
12:00

JOSE GRAVA
NETO

- - - - Prova de inscrição no
Cadastro de
Contribuintes do Estado
ou do Município, se
houver, relativo ao
domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao
seu ramo de atividades.

GRAVA & RIGO
ADVOGADOS
ASSOCIADOS

03/05/2022 -
12:03

JOSE GRAVA
NETO

- - 26/04/2022 - Certidão negativa do
cartório judicial de
distribuição do foro da
sede da proponente, de
que não existe contra si
pedido de falência, com
data de emissão não
superior a 60 (sessenta)
dias da data de
realização da presente
licitação.

GRAVA & RIGO
ADVOGADOS
ASSOCIADOS

03/05/2022 -
12:04

JOSE GRAVA
NETO

- - - - Atestado de capacidade
técnica, expedido por
Pessoa Jurídica de
Direito Público ou
Privado, declarando ter
a licitante prestado ou
estar prestando serviço
pertinente e compatível
em características com
o objeto deste edital, de
forma satisfatória.

GRAVA & RIGO
ADVOGADOS
ASSOCIADOS

03/05/2022 -
12:06

JOSE GRAVA
NETO

- - - - Ato constitutivo,
estatuto ou contrato
social em vigor,
devidamente registrado,
em se tratando de
sociedades comerciais,
e, no caso de sociedade
por ações,
acompanhado de
documentos de eleição
de seus
administradores.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

18/05/2022 - 12:00 - - - -

Chat
Data Apelido Frase

05/05/2022 - 08:30:19 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes! Passarei a análise das propostas.

05/05/2022 - 08:30:27 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

05/05/2022 - 08:31:31 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

05/05/2022 - 08:31:31 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará 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.

05/05/2022 - 08:31:31 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de 0,10 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

05/05/2022 - 08:31:31 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450422&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450422&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450422&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450422&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450422&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450422&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450422&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450422&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450422&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450422&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450422&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450422&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450437&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450437&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450437&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450437&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450437&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450437&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450437&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450437&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450437&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450437&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450506&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450506&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450506&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450506&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450506&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450506&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450506&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450506&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450533&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450533&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450533&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450533&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450533&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450533&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450533&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450533&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450533&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450533&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450533&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450562&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450562&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5450562&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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05/05/2022 - 08:31:46 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

05/05/2022 - 08:31:46 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/05/2022 - 08:32:13 Pregoeiro Está aberta a disputa, desejo uma boa sessão a todos!

05/05/2022 - 08:35:55 Pregoeiro Licitantes, preciso de lances

05/05/2022 - 08:46:18 Sistema O item 0001 foi encerrado.

05/05/2022 - 08:46:38 Sistema O item 0001 teve como arrematante CS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA -
Ltda/Eireli com lance de R$ 28.020,00.

05/05/2022 - 08:46:38 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

05/05/2022 - 08:47:12 Pregoeiro Licitante CS temos possibilidade de nova oferta de lance?

05/05/2022 - 08:49:39 Pregoeiro Aguardo manifestação

05/05/2022 - 09:01:08 Pregoeiro O valor será aceito pois está de acordo com o máximo aceitável estabelecido no termo de referência.

05/05/2022 - 09:01:28 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 05/05/2022 às 11:02.

05/05/2022 - 09:02:00 Pregoeiro Aberto o prazo de 2 (duas) horas PARA ANEXAÇÃO DA PROPOSTA READEQUADA ao último valor
ofertado, nos termos do subitem 12.2 do edital.

05/05/2022 - 10:12:36 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

05/05/2022 - 11:53:53 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 06/05/2022.

05/05/2022 - 11:53:53 Sistema Motivo: Conforme consta na observação do subitem 6.1.1 o documento de habilitação jurídica deve estar
acompanhado de todas as alterações ou da respectiva consolidação. No Contrato Social enviado a fim de
habilitação neste pregão, consta a denominação social da empresa como "CS Consultoria e Assessoria
Técnica LTDA" com sua sede social a Rua Mal. Floriano Peixoto, 1667, porém no comprovante de inscrição
no CNPJ, bem como nos demais documentos consta o nome empresarial "CS Consultoria e Assessoria em
Gestão Pública LTDA", situada a Rua João Moreira nº 1224. Solicito o envio da alteração do Contrato Social,
devidamente registrado, em que constem estas alterações.

05/05/2022 - 11:55:14 Pregoeiro Prezados licitantes, estarei realizando algumas diligências e após a conclusão terei o resultado do
julgamento da habilitação da empresa arrematante.

05/05/2022 - 11:56:13 Pregoeiro Voltarei a me manifestar quando tiver atualizações, peço que acompanhem o andamento do processo
através do portal. Desejo uma boa tarde a todos!

06/05/2022 - 13:32:44 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

06/05/2022 - 13:32:44 Sistema Motivo: Processo suspenso para realização de diligências, quanto aos documentos apresentados para
habilitação, conforme subitem 21.7 do edital.

09/05/2022 - 09:30:44 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

09/05/2022 - 09:30:44 Sistema Motivo: Levantamento da suspensão a fim de dar continuidade no processo, uma vez que as diligências
necessárias já foram realizadas.

09/05/2022 - 09:31:22 Sistema O fornecedor CS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA foi inabilitado no processo.

09/05/2022 - 09:31:22 Sistema Motivo: Não apresentou Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, subitem 6.1.2 letra “d” do
edital. A certidão apresentada não tem valor para comprovar a situação fiscal junto a SEFAZ RS, conforme
diligência realizada com o órgão.

09/05/2022 - 09:31:22 Sistema O fornecedor CS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA foi inabilitado para o item
0001 pelo pregoeiro.

09/05/2022 - 09:31:22 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante GRAVA & RIGO ADVOGADOS ASSOCIADOS com lance de R$
29.500,00.

09/05/2022 - 09:32:29 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:00 do dia 09/05/2022.

09/05/2022 - 09:32:29 Sistema Motivo: Licitante Grava, temos possibilidade de nova oferta de lance? Aguardo manifestação.

09/05/2022 - 10:01:36 Pregoeiro O valor será aceito pois está dentro do estabelecido como máximo aceitável no termo de referência, e será
aberto prazo para anexação da proposta readequada.

09/05/2022 - 10:03:05 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:03 do dia 09/05/2022.

09/05/2022 - 10:03:05 Sistema Motivo: Aberto o prazo de 2 (duas) horas PARA ANEXAÇÃO DA PROPOSTA READEQUADA ao último valor
ofertado, nos termos do subitem 12.2 do edital.

09/05/2022 - 11:08:25 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

09/05/2022 - 14:01:35 Pregoeiro Prezados, daremos andamento no processo amanhã.

11/05/2022 - 13:07:06 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

11/05/2022 - 13:07:06 Sistema Motivo: Para análise técnica dos documentos de habilitação.

17/05/2022 - 11:46:46 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

17/05/2022 - 11:46:46 Sistema Motivo: Reabertura da Sessão

17/05/2022 - 11:49:23 Pregoeiro Bom dia prezados licitantes! Peço desculpas pela demora em dar andamento no processo. Solicitei subsidio
técnico na análise dos documentos que demorou um pouco para o retorno.

17/05/2022 - 11:49:57 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GRAVA & RIGO ADVOGADOS
ASSOCIADOS.

17/05/2022 - 11:51:15 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 18/05/2022 às 12:00.

18/05/2022 - 12:52:59 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

18/05/2022 - 13:04:17 Sistema O item 0001 foi adjudicado por ELISA GINDRI MEDEIROS.
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ELISA GINDRI MEDEIROS

Pregoeiro

ALINE SOARES GONÇALVES GARAIALDI

Apoio

MARISTANE DAL ROSSO

Apoio

PRISCILA CARIOLATO EBLING

Apoio


