
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 7 REGIAO - CONSELHO

REGIONAL DE PSICOLOGIA 7 REGIAO - (RS)

 

    Licitação: (Ano: 2017/ CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 7 REGIAO / Nº

Processo: 005)

 

     Às 10:05:47 horas do dia 12/06/2017 no endereço AV  PROTASIO ALVES-2854/SL.301,

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

disputa Sr(a). PATRICIA MARTINS ALT DA SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio,

designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão

Nº Processo: 005 - 2017/005/2017 que tem por objeto Registro de preços para prestação de

serviço, atendimento de demandas específicas, contratação de Tradutor-Intérprete de Libras

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

quantidades e condições estabelecidas no Memorial Descritivo Anexo I ao presente Edital. A

contratação do serviço integra uma das medidas de acessibilidade, garantindo às pessoas

surdas a possibilidade de compreensão de vídeos e eventos promovidos pelo CRP/RS como

forma de orientação à categoria e sociedade.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Hora para dupla de intérpretes para eventos realizados em Porto Alegre 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 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.

    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 com

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/06/2017 16:52:06:149 LUCIANA CORTE REAL 01168943000  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/06/2017 16:52:06:149 LUCIANA CORTE REAL 01168943000  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/06/2017 16:52:06:149 LUCIANA CORTE REAL 01168943000  R$ 200,00
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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 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 à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 12/06/2017, às 10:16:32 horas, no lote (1) - Hora para dupla de intérpretes para

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

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

14/06/2017, às 16:49:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/06/2017, às 16:49:25 horas, no lote (1) - Hora para dupla de intérpretes para

eventos realizados em Porto Alegre 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: Considero vencedor do item conforme valor arrematado.

No dia 14/06/2017, às 16:52:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/06/2017, às 16:52:09 horas, no lote (1) - Hora para dupla de intérpretes para

eventos realizados em Porto Alegre 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: Examinado a proposta e os documentos de habilitação

apresentados, ambos estão em conformidade com o edital. Pelo que fica o item/lote

adjudicado.

 

    No dia 14/06/2017, às 16:52:09 horas, no lote (1) - Hora para dupla de intérpretes para

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

Data-Hora Fornecedor Lance

12/06/2017 10:11:45:052 LUCIANA CORTE REAL 01168943000  R$ 290,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/06/2017 16:52:06:149 LUCIANA CORTE REAL 01168943000  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/06/2017 16:52:06:149 LUCIANA CORTE REAL 01168943000  R$ 200,00
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canal do YouTube do CRP/RS. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação à empresa LUCIANA CORTE REAL 01168943000 com o valor R$ 290,00.

 

    No dia 12/06/2017, às 10:57:58 horas, no lote (2) - Hora para dupla de intérpretes para

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

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

14/06/2017, às 16:49:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/06/2017, às 16:49:39 horas, no lote (2) - Hora para dupla de intérpretes para

eventos realizados em Caxias do Sul 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: Considero vencedor do item conforme valor arrematado.

No dia 14/06/2017, às 16:52:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/06/2017, às 16:52:23 horas, no lote (2) - Hora para dupla de intérpretes para

eventos realizados em Caxias do Sul 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: Examinado a proposta e os documentos de habilitação

apresentados, ambos estão em conformidade com o edital. Pelo que fica o item/lote

adjudicado.

 

    No dia 14/06/2017, às 16:52:23 horas, no lote (2) - Hora para dupla de intérpretes para

eventos realizados em Caxias do Sul 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 à empresa LUCIANA CORTE REAL 01168943000 com o valor R$ 300,00.

 

    No dia 12/06/2017, às 10:45:46 horas, no lote (3) - Hora para intérprete individual para

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

14/06/2017, às 16:49:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/06/2017, às 16:49:53 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: Considero vencedor do item conforme valor

arrematado. No dia 14/06/2017, às 16:52:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/06/2017, às 16:52:37 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: Examinado a proposta e os documentos de habilitação

apresentados, ambos estão em conformidade com o edital. Pelo que fica o item/lote

adjudicado.
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    No dia 14/06/2017, às 16:52:37 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 à empresa LUCIANA CORTE REAL 01168943000 com o valor R$ 200,00.

 

    No dia 20/06/2017, às 14:39:31 horas, a autoridade competente da licitação - EVELISE

ARISPE DE CAMPOS - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    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.

 

PATRICIA MARTINS ALT DA SILVA

Pregoeiro da disputa

 

EVELISE ARISPE DE CAMPOS

Autoridade Competente

 

ELIZANDRA CAPRINI

Membro Equipe Apoio

 

Proponente:
19.725.026/0001-25 LUCIANA CORTE REAL 01168943000
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