
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência:  PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZ S A -

PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PRODAM - (AM)

 

    Licitação: (Ano: 2017/ PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZ S A / Nº

Processo: PE 20/2017)

 

     às 16:02:31 horas do dia 05/01/2018 no endereço RUA JONATHAS PEDROSA-1937,

bairro PRACA 14 DE JANEIRO, da cidade de MANAUS - AM, reuniram-se o Pregoeiro da

disputa Sr(a). ELDIO FILHO ALMEIDA BARBOSA, e a respectiva Equipe de Apoio,

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

Nº Processo: PE 20/2017 - 2017/20/2017 que tem por objeto Contratação de empresa

especializada, devidamente habilitada, para prestação de serviços de auditoria externa

independente nas atividades contábeis e demais controles internos da PRODAM para o

exercício de 2017, conforme as NBC-TA  Normas Técnicas de Auditoria Independente,

conforme condições e especificações constantes neste Termo de Referência, constante do

Anexo I, deste Edital.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada, devidamente habilitada, para prestação de

serviços de auditoria externa independente nas atividades contábeis e demais controles

internos da PRODAM para o exercício de 2017, conforme as NBC-TA � Normas Técnicas de

Auditoria Independente, conforme condições e especificações constantes neste Termo de

Referência, constante do Anexo I, deste Edital

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada, devidamente habilitada, para prestação de

serviços de auditoria externa independente nas atividades contábeis e demais controles

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/12/2017 14:01:33:704 AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S  R$ 28.000,00

04/01/2018 12:00:09:593 STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA - EPP  R$ 28.300,00

02/01/2018 17:04:14:574 DT LEITE CONTADORES AUDITORES E PERITOS ME  R$ 28.333,00

05/01/2018 01:08:58:148 EMERSON AUDITORES E CONSULTORES S/S -
AUDITORES IN  R$ 28.333,00

03/01/2018 19:19:05:648 JK AUDITORES S/S LTDA  R$ 28.333,32

05/01/2018 10:36:29:511 SANTOS BARBOSA & SILVA AUDITORES ASSOCIADOS
LTDA  R$ 28.300,00
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internos da PRODAM para o exercício de 2017, conforme as NBC-TA � Normas Técnicas de

Auditoria Independente, conforme condições e especificações constantes neste Termo de

Referência, constante do Anexo I, deste Edital

 

    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 05/01/2018, às 16:41:51 horas, no lote (1) - Contratação de empresa

especializada, devidamente habilitada, para prestação de serviços de auditoria externa

independente nas atividades contábeis e demais controles internos da PRODAM para o

exercício de 2017, conforme as NBC-TA � Normas Técnicas de Auditoria Independente,

conforme condições e especificações constantes neste Termo de Referência, constante do

Anexo I, deste Edital -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/01/2018,

às 11:40:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/01/2018, às 11:40:45 horas, no lote (1) - Contratação de empresa

especializada, devidamente habilitada, para prestação de serviços de auditoria externa

independente nas atividades contábeis e demais controles internos da PRODAM para o

exercício de 2017, conforme as NBC-TA � Normas Técnicas de Auditoria Independente,

conforme condições e especificações constantes neste Termo de Referência, constante do

Anexo I, deste Edital -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após análise de toda a documentação de habilitação e por haver

atendido a todos os requisitos exigidos no Edital e Anexos, DECLARO a licitante DT LEITE

CONTADORES AUDITORES E PERITOS ME como vencedora do vertente certame. No dia

11/01/2018, às 12:38:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/01/2018, às 12:38:27 horas, no lote (1) - Contratação de empresa

especializada, devidamente habilitada, para prestação de serviços de auditoria externa

Data-Hora Fornecedor Lance

05/01/2018 16:26:27:914 DT LEITE CONTADORES AUDITORES E PERITOS ME  R$ 15.640,00

05/01/2018 16:26:18:278 SANTOS BARBOSA & SILVA AUDITORES ASSOCIADOS
LTDA  R$ 15.650,00

05/01/2018 16:10:31:701 STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA - EPP  R$ 18.100,00

05/01/2018 16:26:41:711 JK AUDITORES S/S LTDA  R$ 24.325,00

05/01/2018 16:26:11:079 EMERSON AUDITORES E CONSULTORES S/S -
AUDITORES IN  R$ 24.339,99

20/12/2017 14:01:33:704 AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S  R$ 28.000,00
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independente nas atividades contábeis e demais controles internos da PRODAM para o

exercício de 2017, conforme as NBC-TA � Normas Técnicas de Auditoria Independente,

conforme condições e especificações constantes neste Termo de Referência, constante do

Anexo I, deste Edital -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após análise da documentação de habilitação e da análise técnica

realizada pela PRODAM, concluo que a licitante atende a todas as exigências editalícias do

vertente certame.

 

    No dia 11/01/2018, às 12:38:27 horas, no lote (1) - Contratação de empresa

especializada, devidamente habilitada, para prestação de serviços de auditoria externa

independente nas atividades contábeis e demais controles internos da PRODAM para o

exercício de 2017, conforme as NBC-TA � Normas Técnicas de Auditoria Independente,

conforme condições e especificações constantes neste Termo de Referência, constante do

Anexo I, deste Edital -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa DT LEITE CONTADORES AUDITORES E PERITOS ME com o valor R$

15.640,00.

 

        No dia 11/01/2018, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da

ata: 

 

    Insta ressaltar que não houve manifestação pela interposição de recurso.

 

Dessa forma, tendo decorrido "in albis" o prazo recursal, foi ADJUDICADO o objeto do

certame ao licitante DT LEITE CONTADORES AUDITORES E PERITOS ME.

 

    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.

 

ELDIO FILHO ALMEIDA BARBOSA

Pregoeiro da disputa

 

FABIO GOMES NAVECA

Autoridade Competente

 

PAULA TAVARES AMORIM

Membro Equipe Apoio

 

GILSON TEIXEIRA DE SOUZA

Membro Equipe Apoio
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Proponentes:
11.254.307/0001-35 AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S

11.541.913/0001-31 DT LEITE CONTADORES AUDITORES E PERITOS ME

21.811.185/0001-94 EMERSON AUDITORES E CONSULTORES S/S - AUDITORES IN

01.466.254/0001-62 JK AUDITORES S/S LTDA

26.492.320/0001-08 SANTOS BARBOSA & SILVA AUDITORES ASSOCIADOS LTDA

07.791.963/0001-08 STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA - EPP
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