
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 7 REGIAO - CONSELHO

REGIONAL DE PSICOLOGIA 7 REGIAO - (RS)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 7 REGIAO / Nº

Processo: 054/2018)

 

     às 10:04:09 horas do dia 27/07/2018 no endereço AV  PROTASIO ALVES-2854/SL.301,

bairro PETROPOLIS, da cidade de PORTO ALEGRE - RS, reuniram-se o Pregoeiro da

disputa Sr(a). MARCELO BORGES TEIXEIRA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado

pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº

Processo: 054/2018 - 2018/10/2018 que tem por objeto Registro de preços para a prestação

de serviços, em atendimento a demandas específicas, de Tradutor-Intérprete de Libras em

eventos/atividades realizados pelo CRPRS, conforme especificações técnicas, quantidades

e condições estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do presente Edital.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Hora para dupla de intérpretes para eventos realizados em Porto Alegre/RS com

transmissão online. Vídeo ficará disponível no canal do YouTube do CRP/RS.

Lote (2) - Hora para dupla de intérpretes para eventos realizados em Caxias do Sul/RS com

transmissão online. Vídeo ficará disponível no canal do YouTube do CRP/RS.

Lote (3) - Hora para intérprete individual para vídeos produzidos pelo CRP/RS.

Data-Hora Fornecedor Proposta

26/07/2018 10:12:09:234 CORE SERVICE EVENTOS EIRELI  R$ 40.000,00

26/07/2018 14:54:11:463 EDUCALIBRAS TREIN.E DESENVOLV.DO IDIOMA DE
LIBRAS  R$ 13.200,00

26/07/2018 18:58:35:108 DAINA LIMA DE ALMEIDA  R$ 330,00

26/07/2018 16:21:38:401 LUCIANA CORTE REAL  R$ 330,00

26/07/2018 17:56:38:762 NATASHA OYASSANA SILVA 02665973006  R$ 330,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

26/07/2018 10:12:09:234 CORE SERVICE EVENTOS EIRELI  R$ 15.000,00

26/07/2018 14:54:11:463 EDUCALIBRAS TREIN.E DESENVOLV.DO IDIOMA DE
LIBRAS  R$ 2.640,00

26/07/2018 18:58:35:108 DAINA LIMA DE ALMEIDA  R$ 330,00

26/07/2018 16:21:38:401 LUCIANA CORTE REAL  R$ 330,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

26/07/2018 10:12:09:234 CORE SERVICE EVENTOS EIRELI  R$ 15.000,00
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    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Hora para dupla de intérpretes para eventos realizados em Porto Alegre/RS com

transmissão online. Vídeo ficará disponível no canal do YouTube do CRP/RS.

Lote (2) - Hora para dupla de intérpretes para eventos realizados em Caxias do Sul/RS com

transmissão online. Vídeo ficará disponível no canal do YouTube do CRP/RS.

Lote (3) - Hora para intérprete individual para vídeos produzidos pelo CRP/RS.

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 27/07/2018, às 10:24:06 horas, no lote (1) - Hora para dupla de intérpretes para

26/07/2018 14:54:11:463 EDUCALIBRAS TREIN.E DESENVOLV.DO IDIOMA DE
LIBRAS  R$ 2.100,00

26/07/2018 18:58:35:108 DAINA LIMA DE ALMEIDA  R$ 210,00

26/07/2018 16:21:38:401 LUCIANA CORTE REAL  R$ 210,00

26/07/2018 17:56:38:762 NATASHA OYASSANA SILVA 02665973006  R$ 210,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/07/2018 10:19:40:664 LUCIANA CORTE REAL  R$ 245,00

27/07/2018 10:18:39:750 NATASHA OYASSANA SILVA 02665973006  R$ 250,00

27/07/2018 10:18:45:443 EDUCALIBRAS TREIN.E DESENVOLV.DO IDIOMA DE
LIBRAS  R$ 260,00

27/07/2018 10:14:54:454 CORE SERVICE EVENTOS EIRELI  R$ 329,00

26/07/2018 18:58:35:108 DAINA LIMA DE ALMEIDA  R$ 330,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/07/2018 10:37:25:625 LUCIANA CORTE REAL  R$ 230,00

27/07/2018 10:36:56:677 EDUCALIBRAS TREIN.E DESENVOLV.DO IDIOMA DE
LIBRAS  R$ 235,00

27/07/2018 10:29:13:343 CORE SERVICE EVENTOS EIRELI  R$ 329,00

26/07/2018 18:58:35:108 DAINA LIMA DE ALMEIDA  R$ 330,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/07/2018 11:11:26:691 LUCIANA CORTE REAL  R$ 140,00

27/07/2018 11:10:52:205 EDUCALIBRAS TREIN.E DESENVOLV.DO IDIOMA DE
LIBRAS  R$ 145,00

27/07/2018 11:07:44:480 NATASHA OYASSANA SILVA 02665973006  R$ 170,00

27/07/2018 11:09:37:282 CORE SERVICE EVENTOS EIRELI  R$ 209,00

26/07/2018 18:58:35:108 DAINA LIMA DE ALMEIDA  R$ 210,00
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eventos realizados em Porto Alegre/RS com transmissão online. Vídeo ficará disponível no

canal do YouTube do CRP/RS. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

27/07/2018, às 16:11:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/07/2018, às 16:11:12 horas, no lote (1) - Hora para dupla de intérpretes para

eventos realizados em Porto Alegre/RS com transmissão online. Vídeo ficará disponível no

canal do YouTube do CRP/RS. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Informo que os documentos de habilitação apresentados

pelo arrematante atendem às exigências do Edital e o valor da proposta encontra-se dentro

do preço de referência estimado por esta autarquia. Declaro vencedor do lote o licitante

LUCIANA CORTE REAL. No dia 27/07/2018, às 17:08:01 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/07/2018, às 17:08:01 horas, no lote (1) - Hora para dupla de intérpretes para

eventos realizados em Porto Alegre/RS com transmissão online. Vídeo ficará disponível no

canal do YouTube do CRP/RS. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Cumpridas as exigências editalícias pelo licitante vencedor, e

após o término do prazo definido em edital sem registro motivado de intenção de recurso,

declaro o lote ADJUDICADO para a empresa LUCIANA CORTE REAL.

 

    No dia 27/07/2018, às 17:08:01 horas, no lote (1) - Hora para dupla de intérpretes para

eventos realizados em Porto Alegre/RS com transmissão online. Vídeo ficará disponível no

canal do YouTube do CRP/RS. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa LUCIANA CORTE REAL com o valor R$ 245,00.

 

    No dia 27/07/2018, às 11:00:11 horas, no lote (2) - Hora para dupla de intérpretes para

eventos realizados em Caxias do Sul/RS com transmissão online. Vídeo ficará disponível no

canal do YouTube do CRP/RS. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

27/07/2018, às 16:14:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/07/2018, às 16:14:10 horas, no lote (2) - Hora para dupla de intérpretes para

eventos realizados em Caxias do Sul/RS com transmissão online. Vídeo ficará disponível no

canal do YouTube do CRP/RS. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Informo que os documentos de habilitação apresentados

pelo arrematante atendem às exigências do Edital e o valor da proposta encontra-se dentro

do preço de referência estimado por esta autarquia. Declaro vencedor do lote o licitante

LUCIANA CORTE REAL. No dia 27/07/2018, às 17:10:58 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/07/2018, às 17:10:58 horas, no lote (2) - Hora para dupla de intérpretes para
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eventos realizados em Caxias do Sul/RS com transmissão online. Vídeo ficará disponível no

canal do YouTube do CRP/RS. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Cumpridas as exigências editalícias pelo licitante vencedor, e

após o término do prazo definido em edital sem registro motivado de intenção de recurso,

declaro o lote ADJUDICADO para a empresa LUCIANA CORTE REAL.

 

    No dia 27/07/2018, às 17:10:58 horas, no lote (2) - Hora para dupla de intérpretes para

eventos realizados em Caxias do Sul/RS com transmissão online. Vídeo ficará disponível no

canal do YouTube do CRP/RS. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa LUCIANA CORTE REAL com o valor R$ 230,00.

 

    No dia 27/07/2018, às 11:34:51 horas, no lote (3) - Hora para intérprete individual para

vídeos produzidos pelo CRP/RS. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

27/07/2018, às 16:18:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/07/2018, às 16:18:51 horas, no lote (3) - Hora para intérprete individual para

vídeos produzidos pelo CRP/RS. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Informo que os documentos de habilitação

apresentados pelo arrematante atendem às exigências do Edital e o valor da proposta

encontra-se dentro do preço de referência estimado por esta autarquia. Declaro vencedor do

lote o licitante LUCIANA CORTE REAL. No dia 27/07/2018, às 17:12:30 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/07/2018, às 17:12:30 horas, no lote (3) - Hora para intérprete individual para

vídeos produzidos pelo CRP/RS. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Cumpridas as exigências editalícias pelo licitante vencedor, e

após o término do prazo definido em edital sem registro motivado de intenção de recurso,

declaro o lote ADJUDICADO para a empresa LUCIANA CORTE REAL.

 

    No dia 27/07/2018, às 17:12:30 horas, no lote (3) - Hora para intérprete individual para

vídeos produzidos pelo CRP/RS. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa LUCIANA CORTE REAL com o valor R$ 140,00.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

MARCELO BORGES TEIXEIRA

Pregoeiro da disputa
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EVELISE ARISPE DE CAMPOS

Autoridade Competente

 

Proponentes:
10.540.976/0001-00 CORE SERVICE EVENTOS EIRELI

04.433.214/0001-02 DAINA LIMA DE ALMEIDA

09.475.334/0001-96 EDUCALIBRAS TREIN.E DESENVOLV.DO IDIOMA DE LIBRAS

19.725.026/0001-25 LUCIANA CORTE REAL

30.055.631/0001-79 NATASHA OYASSANA SILVA 02665973006
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