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ATA PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2014 

PREÂMBULO 

Às nove horas do dia quatro de junho de dois mil e quatorze, reuniram-se no 

auditório das Centrais Elétricas de Carazinho S/A – Eletrocar, sito à Av. Pátria, 

1351 – Sommer, o Pregoeiro Substituto Emerson Evandro Worm e os membros da 

equipe de apoio, Mateus Scherer e Rogério Zirbes, designados através da Por-Dex 

744 de 05/12/2013, para a realização da sessão pública do Pregão em epígrafe. 

CREDENCIAMENTO 

Declarada aberta a sessão, iniciou-se o credenciamento dos representantes 

interessados, visando à verificação e comprovação da existência dos respectivos 

poderes para formulação de lances e prática dos demais atos de atribuição da 

licitante. A empresa SGS ICS CERTIFICADORA LTDA., enviou sua documentação, 

tempestivamente, via Correios. 

BSI BRASIL SISTEMAS DE 

GESTÃO LTDA. 

MARCUS VINICIUS AMARO DA 

SILVEIRA 

 

  

ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA 

Ato contínuo foram abertos os envelopes contendo as propostas e, com a 

colaboração da equipe de apoio, o Pregoeiro Substituto examinou sumariamente, a 

compatibilidade dos objetos, prazos e condições gerais de fornecimento, com 

aqueles definidos no edital.  
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Aberto o envelope da licitante SGS ICS CERTIFICADORA LTDA., verificou-se 

que no comprovante de acreditação, obtido no site do INMETRO e encaminhado 

pela licitante, continha data validade que estaria vencida (em 14/12/2013), mesmo 

constando a situação de “ativo”, Em razão disto, o Pregoeiro Substituto realizou 

diligência e em contato com a Gerência de Acreditação do INMETRO, obteve-se 

deste órgão, a confirmação de que a validade é de 14/12/2017, conforme e-mail 

anexo. Entretanto, constatou-se que a mesma não atendeu ao item 1.10 do Termo 

de Referência, anexo V do Edital, em virtude de ter feito a seguinte ressalva: 

“Estamos considerando a realização da transferência de certificação junto com a 

auditoria de recertificação, ou seja, no mesmo período”. Desta forma, não atende 

ao requisito do Edital, pois não se comprometeu a realizar “0,5 HD” (meio homem 

dia) para transferência de certificação in loco em fase anterior ao processo de 

recertificação, motivo pelo qual sua proposta foi desclassificada. Ressalta-se que 

essa licitante se encontrava na condição de segunda colocada, com o preço de R$ 

56.330,00 (cinqüenta e seis mil e trezentos e trinta reais). A licitante BSI 

BRASIL SISTEMAS DE GESTÃO LTDA., encontra-se classificada com a 

documentação apresentada. 

 

FASE DE NEGOCIAÇÃO 

Em seguida, o Pregoeiro Substituto iniciou a fase de negociação, com base no 

preço médio da planilha orçamentária, levantada pela Administração. Iniciada a 

negociação com a licitante classificada, obteve-se um desconto de R$ 349,85 

(trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), referente ao item 

“M” da proposta, passando a ser composta da seguinte maneira: 
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EVENTO 

INFORMAR 
Nº DE 
“HD” 

 HOMEM-DIA 

VALOR 
ATRIBUÍDO 
AO EVENTO 

COMENTÁRIO 

A) Transferência de 
certificadora 0,5 HD R$  ________ 

Somente a certificadora atual está dispensada de evento de transferência, neste caso, deverá 
mencionar que se trata de item não aplicável ou deixar o item em branco. As demais certificadores 
obrigatoriamente deverão mencionar o valor para execução in loco. 

B) Auditoria de 
recertificação 5,0 HD R$  12.478,13 

O evento de recertificação deverá ser feito com antecedência para que o SGQ da Eletrocar não 
seja prejudicado. Por exemplo, seja com antecedência para que não falte tempo hábil para solução 
de não conformidades (especialmente em casos de NC maior); ou outras situações que demandem 
tempo adequado: terá como base as 3 opções de datas da certificadora 

C) Auditoria de 
manutenção 1 1,5 HD R$  3.836,74 A definir pela Eletrocar: que terá como base as 3 opções de datas da certificadora 

D) Auditoria de 
manutenção 2 1,5 HD R$  3.836,74 A definir pela Eletrocar: que terá como base as 3 opções de datas da certificadora 

E) Auditoria de 
manutenção 3 1,5 HD R$  3.836,74 A definir pela Eletrocar: que terá como base as 3 opções de datas da certificadora 

F) Auditoria de 
manutenção 4 1,5 HD R$  3.836,74 A definir pela Eletrocar: que terá como base as 3 opções de datas da certificadora 

G) Auditoria de 
manutenção 5 1,5 HD R$  3.836,74 A definir pela Eletrocar: que terá como base as 3 opções de datas da certificadora 

H) Taxas de aplicação/  contratações/ 
gerenciamento R$  0,00 Este item engloba todas as taxas de aplicação/ contratações/ gerenciamento utilizadas pelo órgão 

certificador 

I) Taxas de credenciamento INMETRO e 
demais custos para emissão do 
certificado 

R$  583,09 Este item engloba todas as taxas de credenciamento INMETRO e demais custos para emissão do 
certificado 

J) VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 
(somatório das alíneas acima): R$  32.244,92 O VALOR GLOBAL DA PROPOSTA CONTEMPLARÁ TODOS OS CUSTOS DIRETOS E 

INDIRETOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS E SERVIRÁ PARA FINS CONTRATUAIS. 

L) Valor de 01 HD (um homem-dia) para 
ser utilizado no caso de ocorrer não 

conformidade do tipo “maior”. O valor do 
HD deverá considerar todas as despesas 

incluídas, inclusive impostos, 
deslocamentos, etc 

R$  1.807,58 

O valor ao lado será utilizado para pagamento de eventos extraordinários, se ocorrerem, conforme 
dimensionamento do respectivo evento (que deverá ser elaborado de acordo com as regras nacionais 
e internacionais de auditorias de sistemas de gestão); neste caso, será utilizado o valor declarado do 
HD frente ao dimensionamento da auditoria, podendo ser aplicado (a critério e entendimento entre as 
partes), o índice IGPM-FGV para a correção monetária (data-base da proposta até a data final 
pertinente, para os índices disponíveis no momento de sua aplicação), desde que o reajuste respeite o 
critério do art. 28, §1º da Lei Federal Nº 9.069/1995 (que define periodicidade de reajuste somente a 
partir de um ano).  

M) VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 
PARA FINS DE JULGAMENTO DA 
LICITAÇÃO (alínea J + alínea L) 

R$  34.052,50 
O valor da alínea “M” será utilizado tão-somente para fins de verificação da proposta mais 
vantajosa para a Eletrocar, não será incluído no cronograma inicial, nem representa ou constitui 
nenhum direito adquirido.  

Nota: No preço acima (ou seja, nos totais dos itens “J”, “L” e “M”) estão inclusas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, tais como: emissão do 
certificado, cópias extras de certificado para cada local abrangido, salários, seguros, impostos/tributos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, assim como as despesas 
com locomoção, estadia, alimentação do pessoal necessário à execução do objeto, e demais despesas acessórias não mencionadas, que incidam ou venham a incidir 
direta ou indiretamente sobre o objeto licitado. Os itens do intervalo de “A” a “J” serão objeto do contrato. Os itens do intervalo “L” a “M” existem apenas para fins de 
julgamento de licitação. 
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HABILITAÇÃO 

 

Encerrada a fase de negociação, o Pregoeiro Substituto e os membros da equipe 

de apoio procederam à abertura do(s) envelope(s) de habilitação da(s) licitante(s) 

classificada(s) com o menor preço na fase anterior. Após análise dos documentos, 

o Pregoeiro Substituto decidiu pela HABILITAÇÃO da(s) licitante(s).  

 

RESULTADO FINAL 

 

O Pregoeiro Substituto adjudicou o item/objeto desta licitação, à(s) empresa(s) 

abaixo mencionada(s):  

 

ITEM LICITANTE MARCA VALOR (R$) 

1.1 
BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTÃO 

LTDA. 
BSI 34.052,50 

 

ENCERRAMENTO 

 

O Pregoeiro Substituto questionou o representante da licitante presente quanto à 

interposição de recurso, sendo que o mesmo não manifestou interesse. Nada mais 

havendo a tratar, o Pregoeiro Substituto declarou encerrada a sessão. Para 

constar, Mateus Scherer lavrou a presente ata que segue devidamente assinada 
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pelo Pregoeiro Substituto, membros da equipe de apoio e representante presente. 

Encerra-se a sessão às onze e cinqüenta e cinco minutos. 

 

 

Representante presente: 

 

 BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTÃO LTDA.  

 MARCUS VINICIUS AMARO DA SILVEIRA  

 

 

EMERSON EVANDRO WORM ROGÉRIO ZIRBES MATEUS SCHERER 

PREGOEIRO OFICIAL MEMBRO MEMBRO 


