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Pregão Eletrônico

926357.12022 .52996 .5022 .1462143672

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00001/2022

 
Às 10:00 horas do dia 26 de julho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria CAU/DF nº 7/2022 de 11/07/2022, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 1550724/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00001/2022. Modo de
disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de treinamento e consultoria, como apoio
para modelagem de negócios inovadores e criativos para arquitetos e urbanistas, por meio de metodologia StartUp
validada, própria ou licenciada, contemplando atividades de palestras, workshops, diagnósticos, consultorias,
cocriação, monitoramento, mentorias e pitchs, em formato híbrido (online e presencial), a serem aplicadas em 1 (uma)
turma, de forma específica para 20 (vinte) empreendimento .... O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às
disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para
classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - Grupo 1
Descrição: Diagnóstico participativo - rural / urbano
Descrição Complementar: Realizar diagnósticos iniciais individualizados por ideia classificada para "pré-incubação".
Oferecer, por meio da equipe gestora, diagnósticos individualizados para cada projeto no objetivo de identificar o
perfil das equipes, bem como fragilidades e necessidades evidenciadas e cruciais para o desenvolvimento da ideia.
Identificar por meio dos diagnósticos individualizados as competências ausentes e fundamentais que possam ser
supridas por outros profissionais. Aproximar mentores externos à equipe gestora, capacitados e com as experiências
desejadas para atender demandas específicas da equipe durante o processo de pré-incubação. Cada projeto deverá
ter acompanhamento apoiado por plataforma digital para melhor aproveitamento dos conhecimentos adquiridos e
organização do processo de "pré-incubação". Cada projeto deverá ter, no mínimo, 15 horas presenciais.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 11.100,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: TXM METHODS LTDA, pelo melhor lance de R$ 11.100,0000 .

Item: 2 - Grupo 1
Descrição: Seminário / palestra
Descrição Complementar: Validar a solução e modelo de negócios identificados pelos participantes em suas
propostas de empreendimento. Validar a solução e modelo de negócios identificados pelos participantes em suas
propostas de empreendimento. Oferecer subsídios e recursos digitais e analógicos para instruir os empreendedores
na validação de suas soluções e modelos de negócio, com o intuito de minimizar os riscos e fragilidades no momento
de implantação.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 740,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: TXM METHODS LTDA, pelo melhor lance de R$ 740,0000 .

Item: 3 - Grupo 1
Descrição: Consultoria e Assessoria - Negócios
Descrição Complementar: Validar o problema e segmento de clientes identificados pelos participantes em suas
propostas de empreendimento. 9.11.1. Oferecer subsídios e recursos digitais e analógicos para instruir os
empreendedores na validação de suas soluções e modelos de negócio, com o intuito de minimizar os riscos e
fragilidades no momento de implantação.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.700,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: TXM METHODS LTDA, pelo melhor lance de R$ 3.700,0000 .

Item: 4 - Grupo 1
Descrição: Consultoria e Assessoria - Negócios
Descrição Complementar: Validar o problema e segmento de clientes identificados pelos participantes em suas
propostas de empreendimento. Oferecer subsídios e recursos digitais e analógicos para instruir os empreendedores
na validação do problema, e segmento de clientes para aumentar o potencial de assertividade da solução. A validação
deve considerar a receptividade de público, mercado e solução.
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Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 7.400,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: TXM METHODS LTDA, pelo melhor lance de R$ 7.400,0000 .

Item: 5 - Grupo 1
Descrição: Consultoria e Assessoria - Negócios
Descrição Complementar: Acompanhamento das atividades desenvolvidas. Oferecer suporte digital e analógico, e
acompanhamento constante para o desenvolvimento dos projetos, orientando a condução das atividades, e monitorar
o desempenho dos projetos. Deve-se acompanhar também a participação e constância do desenvolvimento de todos
os projetos pré-incubados. Para isso deve ser oferecida uma plataforma digital adequada para a atividade que
permita o acompanhamento em tempo real dos gestores, organizadores e instituições parceiras.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 14.800,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: TXM METHODS LTDA, pelo melhor lance de R$ 14.800,0000 .

Item: 6 - Grupo 1
Descrição: Consultoria e Assessoria - Negócios
Descrição Complementar: Mentorias individuais, por projeto. Incentivar a participação de atores do ecossistema
local para desempenhar o papel de apoiadores individuais para cada projeto/ideia aprovado/selecionado para
participar da "pré-incubação". Os apoiadores da rede devem ser profissionais altamente capacitados e que ofereçam
ampla experiência e rica formação aos projetos pré-incubados. Oferecer mentores individuais e exclusivos para cada
projeto pré-incubado, com disponibilidade de atendimento mínimo de 1 (uma) hora por semana. O mentor deve ser
das áreas relacionadas ao projeto, e experiência empreendedora. O mentor deve ser complementar ao projeto, ou
seja, satisfazer necessidades ausentes na equipe, porém, fundamentais ao desenvolvimento do projeto.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 240 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 17.760,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: TXM METHODS LTDA, pelo melhor lance de R$ 17.760,0000 .

Item: 7 - Grupo 1
Descrição: Consultoria e Assessoria - Negócios
Descrição Complementar: Mentorias Coletivas. Oferecer mensalmente no mínimo duas mentorias coletivas e
temáticas com profissionais experientes no mercado sobre temas complementares de interesse coletivo e
relacionados ao desenvolvimento dos negócios. Aproxim0ar atores locais que possam suprir demandas específicas,
totalizando um mínimo de 10 (dez) atividades nos 6 (seis) meses da pré-incubação.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 48 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.552,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: TXM METHODS LTDA, pelo melhor lance de R$ 3.552,0000 .

Item: 8 - Grupo 1
Descrição: Consultoria e Assessoria - Negócios
Descrição Complementar: Monitorias. Realizar o monitoramento periódico para acompanhar o desempenho no
desenvolvimento dos critérios estabelecidos para a pré-incubação. Deverá ser realizado total de 3 monitoramentos,
acompanhando a evolução ao longo da pré-incubação. O acompanhamento da evolução de cada projeto deve ser
realizado pela Plataforma Digital de Pré-Incubação, conforme descrito neste Termo de Referência. Os resultados das
monitorias devem ficar disponíveis para consulta e acompanhamento das equipes, seus mentores, da equipe de
gestão do programa e do CAU/DF por meio da Plataforma Digital em tempo real.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 7.400,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: TXM METHODS LTDA, pelo melhor lance de R$ 7.400,0000 .

Item: 9 - Grupo 1
Descrição: Seminário / palestra
Descrição Complementar: Palestras com profissionais de mercado, nas áreas de empreendedorismo, criatividade e
inovação. Realizar palestras com profissionais do mercado local em cada um dos Polos, para orientar os
empreendedores sobre os temas envoltos ao desenvolvimento dos negócios, relacionados a empreendedorismo,
criatividade e inovação, tais como branding, planejamento financeiro, propriedade intelectual. O número mínimo de
palestras durante os seis meses não pode ser menor que 4 (quatro) palestras.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 740,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: TXM METHODS LTDA, pelo melhor lance de R$ 740,0000 .



08/08/2022 11:38 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 3/35

Item: 10 - Grupo 1
Descrição: Treinamento apoio administrativo
Descrição Complementar: Oficinas práticas (workshop) com profissionais de mercado para a elaboração de plano
de negócios. Realizar, no mínimo 1 (uma) oficina por mês com foco na prática e suporte para o desenvolvimento do
plano de negócios do projeto pré-incubado, com atores do ecossistema local ou regional. O número mínimo de
palestras durante os seis meses não pode ser menor que 6 (seis) workshops.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.480,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: TXM METHODS LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.480,0000 .

Item: 11 - Grupo 1
Descrição: Consultoria e assessoria - negócios
Descrição Complementar: Oficina prática, (workshop) com profissionais de mercado para a elaboração do Pitch.
Realizar, para cada turma de cada polo, oficina prática de capacitação e orientação para elaboração do pitch final dos
projetos pré-incubados, capacitando os empreendedores quanto à estrutura ideal da apresentação (tópicos a serem
apresentados), gestão do tempo disponível para as apresentações, habilidades e comportamentos indicados, e
orientação para o desenvolvimento da apresentação visual.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 296,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: TXM METHODS LTDA, pelo melhor lance de R$ 296,0000 .

Item: 12 - Grupo 1
Descrição: Consultoria e assessoria - negócios
Descrição Complementar: Apoio para a elaboração do Pitch. Pitch é uma apresentação do negócio com o intuito de
conquistar novos parceiros ou investidores. Dentre as informações apresentadas no Pitch podem-se destacar a
Validação do Problema; a Proposta de Solução; o Tamanho do Mercado; a Concorrência; a Validação do MVP (Produto
Mínimo Viável); o Modelo de Negócio; o Plano de Marketing; o Time envolvido; e, até os Recursos Necessários.
Oferecer apoio na solução de dúvidas e práticas para o desenvolvimento do pitch final dos projetos, por meio de
atendimento individual, mentoria coletiva e atividade(s) de treinamento (design, oratória, tecnologia e linguagem).
Oferecer estrutura adequada (analógica e digital) de acordo com o formato das apresentações finais, compondo
banca de avaliadores que ofereçam feedback para aprimoramento da apresentação final.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.220,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: TXM METHODS LTDA, pelo melhor lance de R$ 2.220,0000 .

Item: 13 - Grupo 1
Descrição: Curso Aperfeiçoamento / Especialização Profissional
Descrição Complementar: Evento presencial, de apresentação dos Pitches. Realizar evento público (presencial e
online) para a apresentação dos pitches finais dos projetos pré-incubados, contendo banca avaliadora. A
apresentação será feita para uma banca de especialistas do ecossistema local/regional, os quais avaliam as
apresentações e a viabilidade dos projetos, com transmissão pela internet (canal específico do Youtube), para
promover transparência e visibilidade aos negócios.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 296,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: TXM METHODS LTDA, pelo melhor lance de R$ 296,0000 .

Item: 14 - Grupo 1
Descrição: Curso Aperfeiçoamento / Especialização Profissional
Descrição Complementar: Emissão e entrega dos certificados de aprovação. Emitir certificados aos participantes do
processo de pré-incubação que atingirem indicadores mínimos e satisfatórios para a graduação no processo.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 15 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.110,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: TXM METHODS LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.110,0000 .

Item: 15 - Grupo 1
Descrição: Curso Aperfeiçoamento / Especialização Profissional
Descrição Complementar: Plataforma Digital. A Plataforma digital de acesso e acompanhamento dos Projetos Pré-
Incubados precisará possuir, ao menos, as seguintes funcionalidades: Permitir o acesso individualizado de todos os
integrantes das equipes, inclusive mentores, de cada um dos Projetos aprovados no processo seletivo durante a pré-
incubação e para o acompanhamento das atividades online; Apresentar um ambiente interativo composto por
ferramentas automatizadas, necessárias ao desenvolvimento dos projetos no período de pré-incubação; Garantir o
acesso único e exclusivo aos participantes da pré-incubação, cujo cadastro é pessoal, sigiloso e intransferível,
seguindo as normas de segurança previstas na LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais); Possuir agenda
compartilhável entre os integrantes; Oferecer ferramenta de mensagens instantânea (chat), exclusiva para assuntos
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da pré- incubação e disponibilizada aos participantes para uso no computador e no smartphone, permitindo a
interação em tempo real entre os integrantes das equipes e dos projetos, de forma a complementar e centralizar a
comunicação;
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 7.400,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: TXM METHODS LTDA, pelo melhor lance de R$ 7.400,0000 e com valor negociado a R$ 7.000,0000
.

Relação de Grupos
Grupo 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 79.994,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: TXM METHODS LTDA, pelo melhor lance de R$ 79.994,0000 e com valor negociado a R$
79.594,0000 .

Itens do grupo:

 1 - Diagnóstico participativo - rural / urbano

 2 - Seminário / palestra

 3 - Consultoria e Assessoria - Negócios

 4 - Consultoria e Assessoria - Negócios

 5 - Consultoria e Assessoria - Negócios

 6 - Consultoria e Assessoria - Negócios

 7 - Consultoria e Assessoria - Negócios

 8 - Consultoria e Assessoria - Negócios

 9 - Seminário / palestra

 10 - Treinamento apoio administrativo

 11 - Consultoria e assessoria - negócios

 12 - Consultoria e assessoria - negócios

 13 - Curso Aperfeiçoamento / Especialização Profissional

 14 - Curso Aperfeiçoamento / Especialização Profissional

 15 - Curso Aperfeiçoamento / Especialização Profissional

Histórico
Item: 1 - Grupo 1 - Diagnóstico participativo - rural / urbano

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
14.379.830/0001-86 L. FERNANDO

MAZZA CURSOS
E TREINAMENTO

Sim Sim 150 R$ 74,0000 R$ 11.100,0000 20/07/2022
17:11:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Realizar diagnósticos iniciais individualizados por ideia
classificada para "pré-incubação". Oferecer, por meio da equipe gestora, diagnósticos individualizados para
cada projeto no objetivo de identificar o perfil das equipes, bem como fragilidades e necessidades evidenciadas
e cruciais para o desenvolvimento da ideia. Identificar por meio dos diagnósticos individualizados as
competências ausentes e fundamentais que possam ser supridas por outros profissionais. Aproximar mentores
externos à equipe gestora, capacitados e com as experiências desejadas para atender demandas específicas da
equipe durante o processo de pré-incubação. Cada projeto deverá ter acompanhamento apoiado por
plataforma digital para melhor aproveitamento dos conhecimentos adquiridos e organização do processo de
"pré-incubação". Cada projeto deverá ter, no mínimo, 15 horas presenciais. 
Porte da empresa: ME/EPP

24.548.767/0001-18 SANTOS
ASSESSORIA
AMBIENTAL E
ENGENHARIA
LTDA

Sim Sim 150 R$ 74,0000 R$ 11.100,0000 25/07/2022
11:53:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Realizar diagnósticos iniciais individualizados por ideia
classificada para "pré-incubação". 
Porte da empresa: ME/EPP

43.920.774/0001-43 REALPLANE -
TERCEIRIZACAO

Sim Sim 150 R$ 74,0000 R$ 11.100,0000 25/07/2022
18:39:22
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& ENGENHARIA
LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Realizar diagnósticos iniciais individualizados por ideia
classificada para "pré-incubação". Oferecer, por meio da equipe gestora, diagnósticos individualizados para
cada projeto no objetivo de identificar o perfil das equipes, bem como fragilidades e necessidades evidenciadas
e cruciais para o desenvolvimento da ideia. Identificar por meio dos diagnósticos individualizados as
competências ausentes e fundamentais que possam ser supridas por outros profissionais. Aproximar mentores
externos à equipe gestora, capacitados e com as experiências desejadas para atender demandas específicas da
equipe durante o processo de pré-incubação. Cada projeto deverá ter acompanhamento apoiado por
plataforma digital para melhor aproveitamento dos conhecimentos adquiridos e organização do processo de
"pré-incubação". Cada projeto deverá ter, no mínimo, 15 horas presenciais. 
Porte da empresa: ME/EPP

25.187.108/0001-66 ACCELERATUS
ACELERADORA
DE STARTUPS E
PARTICIPACOES
LTDA

Sim Sim 150 R$ 74,0000 R$ 11.100,0000 25/07/2022
21:50:34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço para Realizar diagnósticos iniciais individualizados por
ideia classificada para "pré-incubação". 
Porte da empresa: ME/EPP

34.646.446/0001-00 TXM METHODS
LTDA

Sim Sim 150 R$ 74,0000 R$ 11.100,0000 25/07/2022
23:57:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1 - Realizar diagnósticos iniciais individualizados por ideia
classificada para "pré-incubação" Oferecer, por meio da equipe gestora, diagnósticos individualizados para cada
projeto no objetivo de identificar o perfil das equipes, bem como fragilidades e necessidades evidenciadas e
cruciais para o desenvolvimento da ideia. Identificar por meio dos diagnósticos individualizados as
competências ausentes e fundamentais que possam ser supridas por outros profissionais. Aproximar mentores
externos à equipe gestora, capacitados e com as experiências desejadas para atender demandas específicas da
equipe durante o processo de pré-incubação. Cada projeto deverá ter acompanhamento apoiado por
plataforma digital para melhor aproveitamento dos conhecimentos adquiridos e organização. 
Porte da empresa: ME/EPP

33.149.136/0001-17 ALEXANDRE
LIMA ALVES
BRITO

Sim Sim 150 R$ 74,0000 R$ 11.100,0000 26/07/2022
09:57:47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Realizar diagnósticos iniciais individualizados por ideia
classificada para "pré-incubação". Contratação de empresa especializada em serviços de treinamento e
consultoria, como apoio para modelagem de negócios inovadores e criativos para arquitetos e urbanistas, por
meio de metodologia StartUp validada, própria ou licenciada, contemplando atividades de palestras,
workshops, diagnósticos, consultorias, cocriação, monitoramento, mentorias e pitchs, em formato híbrido
(online e presencial), a serem aplicadas em 1 (uma) turma, de forma específica para 20 (vinte)
empreendimentos de arquitetura e urbanismo vinculados ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito
Federal (CAU/DF). Realizar diagnósticos iniciais individualizados por ideia classificada para "pré-incubação". 
Porte da empresa: ME/EPP

10.757.593/0001-99 THS
TECNOLOGIA
INFORMACAO E
COMUNICACAO
LTDA

Sim Sim 150 R$ 132,0000 R$ 19.800,0000 25/07/2022
10:16:01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Realizar diagnósticos iniciais individualizados por ideia
classificada para "pré-incubação". Oferecer, por meio da equipe gestora, diagnósticos individualizados para
cada projeto no objetivo de identificar o perfil das equipes, bem como fragilidades e necessidades evidenciadas
e cruciais para o desenvolvimento da ideia. Identificar por meio dos diagnósticos individualizados as
competências ausentes e fundamentais que possam ser supridas por outros profissionais. Aproximar mentores
externos à equipe gestora, capacitados e com as experiências desejadas para atender demandas específicas da
equipe durante o processo de pré-incubação. Cada projeto deverá ter acompanhamento apoiado por
plataforma digital para melhor aproveitamento dos conhecimentos adquiridos e organização do processo de
"pré-incubação". Cada projeto deverá ter, no mínimo, 15 horas presenciais. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 19.800,0000 10.757.593/0001-99 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 11.100,0000 24.548.767/0001-18 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 11.100,0000 43.920.774/0001-43 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 11.100,0000 25.187.108/0001-66 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 11.100,0000 34.646.446/0001-00 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 11.100,0000 33.149.136/0001-17 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 11.100,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 11.000,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:03:00:743
R$ 10.000,0000 43.920.774/0001-43 26/07/2022 10:08:39:957
R$ 9.000,0000 25.187.108/0001-66 26/07/2022 10:08:43:187
R$ 8.000,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:08:50:867
R$ 7.000,0000 25.187.108/0001-66 26/07/2022 10:11:12:807
R$ 11.000,0000 33.149.136/0001-17 26/07/2022 10:11:15:057
R$ 6.000,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:12:02:517
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R$ 5.900,0000 43.920.774/0001-43 26/07/2022 10:14:42:843

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa de
proposta

26/07/2022
10:49:20

Recusa da proposta. Fornecedor: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO, CNPJ/CPF:
14.379.830/0001-86, pelo melhor lance de R$ 6.000,0000. Motivo: Licitante não apresentou
comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
10:56:43

Recusa da proposta. Fornecedor: REALPLANE - TERCEIRIZACAO & ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
43.920.774/0001-43, pelo melhor lance de R$ 5.900,0000. Motivo: Licitante não apresentou
comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
11:59:12

Recusa da proposta. Fornecedor: ACCELERATUS ACELERADORA DE STARTUPS E PARTICIPACOES
LTDA, CNPJ/CPF: 25.187.108/0001-66, pelo melhor lance de R$ 7.000,0000. Motivo: Não foram
apresentadas documentação de HABILITAÇÃO JURÍDICA, item 9.8 do Edital; e de QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA, item 9.10 do edital.

Recusa de
proposta

26/07/2022
13:19:39

Recusa da proposta. Fornecedor: ALEXANDRE LIMA ALVES BRITO, CNPJ/CPF: 33.149.136/0001-17,
pelo melhor lance de R$ 11.000,0000. Motivo: Licitante não apresentou comprovação de aptidão
para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto
desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por
pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
13:30:03

Recusa da proposta. Fornecedor: SANTOS ASSESSORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA,
CNPJ/CPF: 24.548.767/0001-18, pelo melhor lance de R$ 11.100,0000. Motivo: Licitante não
apresentou comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação
de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
14:19:30

Recusa da proposta. Fornecedor: TXM METHODS LTDA, CNPJ/CPF: 34.646.446/0001-00, pelo melhor
lance de R$ 11.100,0000. Motivo: Não foram apresentadas documentação de HABILITAÇÃO
JURÍDICA, item 9.8 do Edital; e de QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, item 9.10 do edital.

Recusa de
proposta

26/07/2022
14:36:11

Recusa da proposta. Fornecedor: THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA,
CNPJ/CPF: 10.757.593/0001-99, pelo melhor lance de R$ 19.800,0000. Motivo: Média aritmética do
valor da proposta superior a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração. (art.
48, §1º, "a", da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993).

Aceite de
proposta

08/08/2022
11:01:00

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TXM METHODS LTDA, CNPJ/CPF: 34.646.446/0001-00,
pelo melhor lance de R$ 11.100,0000. Motivo: Valor negociado por R$ 79.594,00 (setenta e nove
mil quinhentos e noventa e quatro reais).

Habilitação
de
fornecedor

08/08/2022
11:03:20

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TXM METHODS LTDA - CNPJ/CPF:
34.646.446/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 2 - Grupo 1 - Seminário / palestra

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
14.379.830/0001-86 L. FERNANDO

MAZZA CURSOS
E
TREINAMENTO

Sim Sim 10 R$ 74,0000 R$ 740,0000 20/07/2022
17:11:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Validar a solução e modelo de negócios identificados pelos
participantes em suas propostas de empreendimento. Validar a solução e modelo de negócios identificados pelos
participantes em suas propostas de empreendimento. Oferecer subsídios e recursos digitais e analógicos para
instruir os empreendedores na validação de suas soluções e modelos de negócio, com o intuito de minimizar os
riscos e fragilidades no momento de implantação. 
Porte da empresa: ME/EPP

24.548.767/0001-18 SANTOS
ASSESSORIA
AMBIENTAL E
ENGENHARIA
LTDA

Sim Sim 10 R$ 74,0000 R$ 740,0000 25/07/2022
11:53:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Realizar palestras, workshops e treinamentos coletivos. 
Porte da empresa: ME/EPP

43.920.774/0001-43 REALPLANE -
TERCEIRIZACAO
& ENGENHARIA
LTDA

Sim Sim 10 R$ 74,0000 R$ 740,0000 25/07/2022
18:39:22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Validar a solução e modelo de negócios identificados pelos
participantes em suas propostas de empreendimento. Validar a solução e modelo de negócios identificados pelos
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participantes em suas propostas de empreendimento. Oferecer subsídios e recursos digitais e analógicos para
instruir os empreendedores na validação de suas soluções e modelos de negócio, com o intuito de minimizar os
riscos e fragilidades no momento de implantação. 
Porte da empresa: ME/EPP

25.187.108/0001-66 ACCELERATUS
ACELERADORA
DE STARTUPS E
PARTICIPACOES
LTDA

Sim Sim 10 R$ 74,0000 R$ 740,0000 25/07/2022
21:50:34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço para Realizar palestras, workshops e treinamentos
coletivos. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.646.446/0001-00 TXM METHODS
LTDA

Sim Sim 10 R$ 74,0000 R$ 740,0000 25/07/2022
23:57:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2 - Realizar palestras, workshops e treinamentos coletivos
Oferecer pelo menos 01 atividade síncrona de capacitação no formato de palestras, workshops, treinamentos
coletivos por mês para todos os Polos, sobre os temas que envolvem o Ecossistema de empreendedorismo e
inovação para orientar os participantes e suas equipes no desenvolvimento e condução dos futuros negócios,
totalizando um mínimo de 05 atividades nos 5 meses da pré-incubação. 
Porte da empresa: ME/EPP

33.149.136/0001-17 ALEXANDRE
LIMA ALVES
BRITO

Sim Sim 10 R$ 74,0000 R$ 740,0000 26/07/2022
09:57:47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços de treinamento
e consultoria, como apoio para modelagem de negócios inovadores e criativos para arquitetos e urbanistas, por
meio de metodologia StartUp validada, própria ou licenciada, contemplando atividades de palestras, workshops,
diagnósticos, consultorias, cocriação, monitoramento, mentorias e pitchs, em formato híbrido (online e
presencial), a serem aplicadas em 1 (uma) turma, de forma específica para 20 (vinte) empreendimentos de
arquitetura e urbanismo vinculados ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal (CAU/DF).
Realizar palestras, workshops e treinamentos coletivos. 
Porte da empresa: ME/EPP

10.757.593/0001-99 THS
TECNOLOGIA
INFORMACAO E
COMUNICACAO
LTDA

Sim Sim 10 R$ 1.320,0000 R$ 13.200,0000 25/07/2022
10:16:01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Validar a solução e modelo de negócios identificados pelos
participantes em suas propostas de empreendimento. Validar a solução e modelo de negócios identificados pelos
participantes em suas propostas de empreendimento. Oferecer subsídios e recursos digitais e analógicos para
instruir os empreendedores na validação de suas soluções e modelos de negócio, com o intuito de minimizar os
riscos e fragilidades no momento de implantação. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 13.200,0000 10.757.593/0001-99 26/07/2022 10:00:01:987

R$ 740,0000 24.548.767/0001-18 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 740,0000 43.920.774/0001-43 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 740,0000 25.187.108/0001-66 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 740,0000 34.646.446/0001-00 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 740,0000 33.149.136/0001-17 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 740,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 720,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:03:08:067
R$ 710,0000 43.920.774/0001-43 26/07/2022 10:08:42:620
R$ 700,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:09:00:837
R$ 690,0000 43.920.774/0001-43 26/07/2022 10:13:23:647
R$ 600,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:13:34:010
R$ 590,0000 43.920.774/0001-43 26/07/2022 10:14:47:850
R$ 500,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:15:01:887
R$ 400,0000 43.920.774/0001-43 26/07/2022 10:17:50:187

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa de
proposta

26/07/2022
10:49:20

Recusa da proposta. Fornecedor: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO, CNPJ/CPF:
14.379.830/0001-86, pelo melhor lance de R$ 500,0000. Motivo: Licitante não apresentou
comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
10:56:43

Recusa da proposta. Fornecedor: REALPLANE - TERCEIRIZACAO & ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
43.920.774/0001-43, pelo melhor lance de R$ 400,0000. Motivo: Licitante não apresentou
comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos
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compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
11:59:12

Recusa da proposta. Fornecedor: ACCELERATUS ACELERADORA DE STARTUPS E PARTICIPACOES
LTDA, CNPJ/CPF: 25.187.108/0001-66, pelo melhor lance de R$ 740,0000. Motivo: Não foram
apresentadas documentação de HABILITAÇÃO JURÍDICA, item 9.8 do Edital; e de QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA, item 9.10 do edital.

Recusa de
proposta

26/07/2022
13:19:39

Recusa da proposta. Fornecedor: ALEXANDRE LIMA ALVES BRITO, CNPJ/CPF: 33.149.136/0001-17,
pelo melhor lance de R$ 740,0000. Motivo: Licitante não apresentou comprovação de aptidão para a
prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta
licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por
pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
13:30:03

Recusa da proposta. Fornecedor: SANTOS ASSESSORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA,
CNPJ/CPF: 24.548.767/0001-18, pelo melhor lance de R$ 740,0000. Motivo: Licitante não
apresentou comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação
de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
14:19:30

Recusa da proposta. Fornecedor: TXM METHODS LTDA, CNPJ/CPF: 34.646.446/0001-00, pelo melhor
lance de R$ 740,0000. Motivo: Não foram apresentadas documentação de HABILITAÇÃO JURÍDICA,
item 9.8 do Edital; e de QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, item 9.10 do edital.

Recusa de
proposta

26/07/2022
14:36:11

Recusa da proposta. Fornecedor: THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA,
CNPJ/CPF: 10.757.593/0001-99, pelo melhor lance de R$ 13.200,0000. Motivo: Média aritmética do
valor da proposta superior a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração. (art.
48, §1º, "a", da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993).

Aceite de
proposta

08/08/2022
11:01:00

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TXM METHODS LTDA, CNPJ/CPF: 34.646.446/0001-00,
pelo melhor lance de R$ 740,0000. Motivo: Valor negociado por R$ 79.594,00 (setenta e nove mil
quinhentos e noventa e quatro reais).

Habilitação
de
fornecedor

08/08/2022
11:03:20

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TXM METHODS LTDA - CNPJ/CPF:
34.646.446/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 3 - Grupo 1 - Consultoria e Assessoria - Negócios

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
14.379.830/0001-86 L. FERNANDO

MAZZA CURSOS
E TREINAMENTO

Sim Sim 50 R$ 74,0000 R$ 3.700,0000 20/07/2022
17:11:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Validar o problema e segmento de clientes identificados pelos
participantes em suas propostas de empreendimento. 9.11.1. Oferecer subsídios e recursos digitais e
analógicos para instruir os empreendedores na validação de suas soluções e modelos de negócio, com o intuito
de minimizar os riscos e fragilidades no momento de implantação. 
Porte da empresa: ME/EPP

24.548.767/0001-18 SANTOS
ASSESSORIA
AMBIENTAL E
ENGENHARIA
LTDA

Sim Sim 50 R$ 74,0000 R$ 3.700,0000 25/07/2022
11:53:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Validar a solução e modelo de negócios identificados pelos
participantes em suas propostas de empreendimento. 
Porte da empresa: ME/EPP

43.920.774/0001-43 REALPLANE -
TERCEIRIZACAO
& ENGENHARIA
LTDA

Sim Sim 50 R$ 74,0000 R$ 3.700,0000 25/07/2022
18:39:22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Validar o problema e segmento de clientes identificados pelos
participantes em suas propostas de empreendimento. 9.11.1. Oferecer subsídios e recursos digitais e
analógicos para instruir os empreendedores na validação de suas soluções e modelos de negócio, com o intuito
de minimizar os riscos e fragilidades no momento de implantação. 
Porte da empresa: ME/EPP

25.187.108/0001-66 ACCELERATUS
ACELERADORA
DE STARTUPS E
PARTICIPACOES
LTDA

Sim Sim 50 R$ 74,0000 R$ 3.700,0000 25/07/2022
21:50:34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço para Validar a solução e modelo de negócios
identificados pelos participantes em suas propostas de empreendimento. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.646.446/0001-00 TXM METHODS
LTDA

Sim Sim 50 R$ 74,0000 R$ 3.700,0000 25/07/2022
23:57:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 3 - Validar a solução e modelo de negócios identificados pelos
participantes em suas propostas de empreendimento Oferecer subsídios e recursos digitais e analógicos para
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instruir os empreendedores na validação de suas soluções e modelos de negócio, com o intuito de minimizar os
riscos e fragilidades no momento de implantação. 
Porte da empresa: ME/EPP

33.149.136/0001-17 ALEXANDRE LIMA
ALVES BRITO

Sim Sim 50 R$ 74,0000 R$ 3.700,0000 26/07/2022
09:57:47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços de
treinamento e consultoria, como apoio para modelagem de negócios inovadores e criativos para arquitetos e
urbanistas, por meio de metodologia StartUp validada, própria ou licenciada, contemplando atividades de
palestras, workshops, diagnósticos, consultorias, cocriação, monitoramento, mentorias e pitchs, em formato
híbrido (online e presencial), a serem aplicadas em 1 (uma) turma, de forma específica para 20 (vinte)
empreendimentos de arquitetura e urbanismo vinculados ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito
Federal (CAU/DF). Validar a solução e modelo de negócios identificados pelos participantes em suas propostas
de empreendimento. 
Porte da empresa: ME/EPP

10.757.593/0001-99 THS
TECNOLOGIA
INFORMACAO E
COMUNICACAO
LTDA

Sim Sim 50 R$ 145,0000 R$ 7.250,0000 25/07/2022
10:16:01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Validar o problema e segmento de clientes identificados pelos
participantes em suas propostas de empreendimento. 9.11.1. Oferecer subsídios e recursos digitais e
analógicos para instruir os empreendedores na validação de suas soluções e modelos de negócio, com o intuito
de minimizar os riscos e fragilidades no momento de implantação. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 7.250,0000 10.757.593/0001-99 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 3.700,0000 24.548.767/0001-18 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 3.700,0000 43.920.774/0001-43 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 3.700,0000 25.187.108/0001-66 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 3.700,0000 34.646.446/0001-00 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 3.700,0000 33.149.136/0001-17 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 3.700,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 3.600,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:03:22:303
R$ 3.200,0000 43.920.774/0001-43 26/07/2022 10:08:33:667
R$ 3.100,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:09:21:740
R$ 3.000,0000 25.187.108/0001-66 26/07/2022 10:11:22:140
R$ 3.500,0000 33.149.136/0001-17 26/07/2022 10:11:25:507
R$ 2.900,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:11:57:907
R$ 2.800,0000 43.920.774/0001-43 26/07/2022 10:15:06:397
R$ 2.600,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:15:12:340
R$ 2.000,0000 43.920.774/0001-43 26/07/2022 10:17:14:477

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa de
proposta

26/07/2022
10:49:20

Recusa da proposta. Fornecedor: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO, CNPJ/CPF:
14.379.830/0001-86, pelo melhor lance de R$ 2.600,0000. Motivo: Licitante não apresentou
comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
10:56:43

Recusa da proposta. Fornecedor: REALPLANE - TERCEIRIZACAO & ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
43.920.774/0001-43, pelo melhor lance de R$ 2.000,0000. Motivo: Licitante não apresentou
comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
11:59:12

Recusa da proposta. Fornecedor: ACCELERATUS ACELERADORA DE STARTUPS E PARTICIPACOES
LTDA, CNPJ/CPF: 25.187.108/0001-66, pelo melhor lance de R$ 3.000,0000. Motivo: Não foram
apresentadas documentação de HABILITAÇÃO JURÍDICA, item 9.8 do Edital; e de QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA, item 9.10 do edital.

Recusa de
proposta

26/07/2022
13:19:39

Recusa da proposta. Fornecedor: ALEXANDRE LIMA ALVES BRITO, CNPJ/CPF: 33.149.136/0001-17,
pelo melhor lance de R$ 3.500,0000. Motivo: Licitante não apresentou comprovação de aptidão para
a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta
licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por
pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
13:30:03

Recusa da proposta. Fornecedor: SANTOS ASSESSORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA,
CNPJ/CPF: 24.548.767/0001-18, pelo melhor lance de R$ 3.700,0000. Motivo: Licitante não
apresentou comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação
de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.
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Recusa de
proposta

26/07/2022
14:19:30

Recusa da proposta. Fornecedor: TXM METHODS LTDA, CNPJ/CPF: 34.646.446/0001-00, pelo melhor
lance de R$ 3.700,0000. Motivo: Não foram apresentadas documentação de HABILITAÇÃO
JURÍDICA, item 9.8 do Edital; e de QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, item 9.10 do edital.

Recusa de
proposta

26/07/2022
14:36:11

Recusa da proposta. Fornecedor: THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA,
CNPJ/CPF: 10.757.593/0001-99, pelo melhor lance de R$ 7.250,0000. Motivo: Média aritmética do
valor da proposta superior a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração. (art.
48, §1º, "a", da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993).

Aceite de
proposta

08/08/2022
11:01:00

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TXM METHODS LTDA, CNPJ/CPF: 34.646.446/0001-00,
pelo melhor lance de R$ 3.700,0000. Motivo: Valor negociado por R$ 79.594,00 (setenta e nove mil
quinhentos e noventa e quatro reais).

Habilitação
de
fornecedor

08/08/2022
11:03:20

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TXM METHODS LTDA - CNPJ/CPF:
34.646.446/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 4 - Grupo 1 - Consultoria e Assessoria - Negócios

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
14.379.830/0001-86 L. FERNANDO

MAZZA CURSOS
E TREINAMENTO

Sim Sim 100 R$ 74,0000 R$ 7.400,0000 20/07/2022
17:11:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Validar o problema e segmento de clientes identificados pelos
participantes em suas propostas de empreendimento. Oferecer subsídios e recursos digitais e analógicos para
instruir os empreendedores na validação do problema, e segmento de clientes para aumentar o potencial de
assertividade da solução. A validação deve considerar a receptividade de público, mercado e solução. 
Porte da empresa: ME/EPP

24.548.767/0001-18 SANTOS
ASSESSORIA
AMBIENTAL E
ENGENHARIA
LTDA

Sim Sim 100 R$ 74,0000 R$ 7.400,0000 25/07/2022
11:53:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Validar o problema e segmento de clientes identificados pelos
participantes em suas propostas de empreendimento. 
Porte da empresa: ME/EPP

43.920.774/0001-43 REALPLANE -
TERCEIRIZACAO
& ENGENHARIA
LTDA

Sim Sim 100 R$ 74,0000 R$ 7.400,0000 25/07/2022
18:39:22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Validar o problema e segmento de clientes identificados pelos
participantes em suas propostas de empreendimento. Oferecer subsídios e recursos digitais e analógicos para
instruir os empreendedores na validação do problema, e segmento de clientes para aumentar o potencial de
assertividade da solução. A validação deve considerar a receptividade de público, mercado e solução. 
Porte da empresa: ME/EPP

25.187.108/0001-66 ACCELERATUS
ACELERADORA
DE STARTUPS E
PARTICIPACOES
LTDA

Sim Sim 100 R$ 74,0000 R$ 7.400,0000 25/07/2022
21:50:34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço para Validar o problema e segmento de clientes
identificados pelos participantes em suas propostas de empreendimento. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.646.446/0001-00 TXM METHODS
LTDA

Sim Sim 100 R$ 74,0000 R$ 7.400,0000 25/07/2022
23:57:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 4 - Validar o problema e segmento de clientes identificados pelos
participantes em suas propostas de empreendimento Oferecer subsídios e recursos digitais e analógicos para
instruir os empreendedores na validação do problema, e segmento de clientes para aumentar o potencial de
assertividade da solução. A validação deve considerar a receptividade de público, mercado e solução. 
Porte da empresa: ME/EPP

33.149.136/0001-17 ALEXANDRE
LIMA ALVES
BRITO

Sim Sim 100 R$ 74,0000 R$ 7.400,0000 26/07/2022
09:57:47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços de
treinamento e consultoria, como apoio para modelagem de negócios inovadores e criativos para arquitetos e
urbanistas, por meio de metodologia StartUp validada, própria ou licenciada, contemplando atividades de
palestras, workshops, diagnósticos, consultorias, cocriação, monitoramento, mentorias e pitchs, em formato
híbrido (online e presencial), a serem aplicadas em 1 (uma) turma, de forma específica para 20 (vinte)
empreendimentos de arquitetura e urbanismo vinculados ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito
Federal (CAU/DF). Validar o problema e segmento de clientes identificados pelos participantes em suas
propostas de empreendimento. 
Porte da empresa: ME/EPP

10.757.593/0001-99 THS
TECNOLOGIA

Sim Sim 100 R$ 138,0000 R$ 13.800,0000 25/07/2022
10:16:01
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INFORMACAO E
COMUNICACAO
LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Validar o problema e segmento de clientes identificados pelos
participantes em suas propostas de empreendimento. Oferecer subsídios e recursos digitais e analógicos para
instruir os empreendedores na validação do problema, e segmento de clientes para aumentar o potencial de
assertividade da solução. A validação deve considerar a receptividade de público, mercado e solução. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 13.800,0000 10.757.593/0001-99 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 7.400,0000 24.548.767/0001-18 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 7.400,0000 43.920.774/0001-43 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 7.400,0000 25.187.108/0001-66 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 7.400,0000 34.646.446/0001-00 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 7.400,0000 33.149.136/0001-17 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 7.400,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 7.200,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:03:38:450
R$ 7.000,0000 43.920.774/0001-43 26/07/2022 10:08:36:807
R$ 6.000,0000 25.187.108/0001-66 26/07/2022 10:09:00:463
R$ 5.000,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:09:31:263
R$ 4.800,0000 25.187.108/0001-66 26/07/2022 10:11:26:780
R$ 4.000,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:11:47:250
R$ 3.000,0000 43.920.774/0001-43 26/07/2022 10:19:30:123

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa de
proposta

26/07/2022
10:49:20

Recusa da proposta. Fornecedor: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO, CNPJ/CPF:
14.379.830/0001-86, pelo melhor lance de R$ 4.000,0000. Motivo: Licitante não apresentou
comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
10:56:43

Recusa da proposta. Fornecedor: REALPLANE - TERCEIRIZACAO & ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
43.920.774/0001-43, pelo melhor lance de R$ 3.000,0000. Motivo: Licitante não apresentou
comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
11:59:12

Recusa da proposta. Fornecedor: ACCELERATUS ACELERADORA DE STARTUPS E PARTICIPACOES
LTDA, CNPJ/CPF: 25.187.108/0001-66, pelo melhor lance de R$ 4.800,0000. Motivo: Não foram
apresentadas documentação de HABILITAÇÃO JURÍDICA, item 9.8 do Edital; e de QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA, item 9.10 do edital.

Recusa de
proposta

26/07/2022
13:19:39

Recusa da proposta. Fornecedor: ALEXANDRE LIMA ALVES BRITO, CNPJ/CPF: 33.149.136/0001-17,
pelo melhor lance de R$ 7.400,0000. Motivo: Licitante não apresentou comprovação de aptidão para
a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta
licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por
pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
13:30:03

Recusa da proposta. Fornecedor: SANTOS ASSESSORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA,
CNPJ/CPF: 24.548.767/0001-18, pelo melhor lance de R$ 7.400,0000. Motivo: Licitante não
apresentou comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação
de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
14:19:30

Recusa da proposta. Fornecedor: TXM METHODS LTDA, CNPJ/CPF: 34.646.446/0001-00, pelo melhor
lance de R$ 7.400,0000. Motivo: Não foram apresentadas documentação de HABILITAÇÃO
JURÍDICA, item 9.8 do Edital; e de QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, item 9.10 do edital.

Recusa de
proposta

26/07/2022
14:36:11

Recusa da proposta. Fornecedor: THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA,
CNPJ/CPF: 10.757.593/0001-99, pelo melhor lance de R$ 13.800,0000. Motivo: Média aritmética do
valor da proposta superior a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração. (art.
48, §1º, "a", da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993).

Aceite de
proposta

08/08/2022
11:01:00

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TXM METHODS LTDA, CNPJ/CPF: 34.646.446/0001-00,
pelo melhor lance de R$ 7.400,0000. Motivo: Valor negociado por R$ 79.594,00 (setenta e nove mil
quinhentos e noventa e quatro reais).

Habilitação
de
fornecedor

08/08/2022
11:03:20

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TXM METHODS LTDA - CNPJ/CPF:
34.646.446/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 5 - Grupo 1 - Consultoria e Assessoria - Negócios
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Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
14.379.830/0001-86 L. FERNANDO

MAZZA CURSOS
E TREINAMENTO

Sim Sim 200 R$ 74,0000 R$ 14.800,0000 20/07/2022
17:11:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acompanhamento das atividades desenvolvidas. Oferecer
suporte digital e analógico, e acompanhamento constante para o desenvolvimento dos projetos, orientando a
condução das atividades, e monitorar o desempenho dos projetos. Deve-se acompanhar também a
participação e constância do desenvolvimento de todos os projetos pré-incubados. Para isso deve ser oferecida
uma plataforma digital adequada para a atividade que permita o acompanhamento em tempo real dos
gestores, organizadores e instituições parceiras. 
Porte da empresa: ME/EPP

24.548.767/0001-18 SANTOS
ASSESSORIA
AMBIENTAL E
ENGENHARIA
LTDA

Sim Sim 200 R$ 74,0000 R$ 14.800,0000 25/07/2022
11:53:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acompanhamento das atividades desenvolvidas 
Porte da empresa: ME/EPP

43.920.774/0001-43 REALPLANE -
TERCEIRIZACAO
& ENGENHARIA
LTDA

Sim Sim 200 R$ 74,0000 R$ 14.800,0000 25/07/2022
18:39:22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acompanhamento das atividades desenvolvidas. Oferecer
suporte digital e analógico, e acompanhamento constante para o desenvolvimento dos projetos, orientando a
condução das atividades, e monitorar o desempenho dos projetos. Deve-se acompanhar também a
participação e constância do desenvolvimento de todos os projetos pré-incubados. Para isso deve ser oferecida
uma plataforma digital adequada para a atividade que permita o acompanhamento em tempo real dos
gestores, organizadores e instituições parceiras. 
Porte da empresa: ME/EPP

25.187.108/0001-66 ACCELERATUS
ACELERADORA
DE STARTUPS E
PARTICIPACOES
LTDA

Sim Sim 200 R$ 74,0000 R$ 14.800,0000 25/07/2022
21:50:34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço para Acompanhamento das atividades desenvolvidas. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.646.446/0001-00 TXM METHODS
LTDA

Sim Sim 200 R$ 74,0000 R$ 14.800,0000 25/07/2022
23:57:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 5 - Acompanhamento das atividades desenvolvidas Oferecer
suporte digital e analógico, e acompanhamento constante para o desenvolvimento dos projetos, orientando a
condução das atividades, e monitorar o desempenho dos projetos. Deve-se acompanhar também a
participação e constância do desenvolvimento de todos os projetos pré-incubados. Para isso deve ser oferecida
uma plataforma digital adequada para a atividade que permita o acompanhamento em tempo real dos
gestores, organizadores e instituições parceiras. 
Porte da empresa: ME/EPP

33.149.136/0001-17 ALEXANDRE
LIMA ALVES
BRITO

Sim Sim 200 R$ 74,0000 R$ 14.800,0000 26/07/2022
09:57:47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços de
treinamento e consultoria, como apoio para modelagem de negócios inovadores e criativos para arquitetos e
urbanistas, por meio de metodologia StartUp validada, própria ou licenciada, contemplando atividades de
palestras, workshops, diagnósticos, consultorias, cocriação, monitoramento, mentorias e pitchs, em formato
híbrido (online e presencial), a serem aplicadas em 1 (uma) turma, de forma específica para 20 (vinte)
empreendimentos de arquitetura e urbanismo vinculados ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito
Federal (CAU/DF). Acompanhamento das atividades desenvolvidas. 
Porte da empresa: ME/EPP

10.757.593/0001-99 THS
TECNOLOGIA
INFORMACAO E
COMUNICACAO
LTDA

Sim Sim 200 R$ 138,0000 R$ 27.600,0000 25/07/2022
10:16:01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acompanhamento das atividades desenvolvidas. Oferecer
suporte digital e analógico, e acompanhamento constante para o desenvolvimento dos projetos, orientando a
condução das atividades, e monitorar o desempenho dos projetos. Deve-se acompanhar também a
participação e constância do desenvolvimento de todos os projetos pré-incubados. Para isso deve ser oferecida
uma plataforma digital adequada para a atividade que permita o acompanhamento em tempo real dos
gestores, organizadores e instituições parceiras. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 27.600,0000 10.757.593/0001-99 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 14.800,0000 24.548.767/0001-18 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 14.800,0000 43.920.774/0001-43 26/07/2022 10:00:01:987
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R$ 14.800,0000 25.187.108/0001-66 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 14.800,0000 34.646.446/0001-00 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 14.800,0000 33.149.136/0001-17 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 14.800,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 14.600,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:03:47:283
R$ 14.500,0000 43.920.774/0001-43 26/07/2022 10:08:29:907
R$ 14.000,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:09:37:867
R$ 13.000,0000 25.187.108/0001-66 26/07/2022 10:11:34:537
R$ 12.000,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:11:39:640
R$ 14.500,0000 33.149.136/0001-17 26/07/2022 10:11:40:550
R$ 11.900,0000 43.920.774/0001-43 26/07/2022 10:15:31:677
R$ 11.000,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:18:26:823

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa de
proposta

26/07/2022
10:49:20

Recusa da proposta. Fornecedor: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO, CNPJ/CPF:
14.379.830/0001-86, pelo melhor lance de R$ 11.000,0000. Motivo: Licitante não apresentou
comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
10:56:43

Recusa da proposta. Fornecedor: REALPLANE - TERCEIRIZACAO & ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
43.920.774/0001-43, pelo melhor lance de R$ 11.900,0000. Motivo: Licitante não apresentou
comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
11:59:12

Recusa da proposta. Fornecedor: ACCELERATUS ACELERADORA DE STARTUPS E PARTICIPACOES
LTDA, CNPJ/CPF: 25.187.108/0001-66, pelo melhor lance de R$ 13.000,0000. Motivo: Não foram
apresentadas documentação de HABILITAÇÃO JURÍDICA, item 9.8 do Edital; e de QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA, item 9.10 do edital.

Recusa de
proposta

26/07/2022
13:19:39

Recusa da proposta. Fornecedor: ALEXANDRE LIMA ALVES BRITO, CNPJ/CPF: 33.149.136/0001-17,
pelo melhor lance de R$ 14.500,0000. Motivo: Licitante não apresentou comprovação de aptidão
para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto
desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por
pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
13:30:03

Recusa da proposta. Fornecedor: SANTOS ASSESSORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA,
CNPJ/CPF: 24.548.767/0001-18, pelo melhor lance de R$ 14.800,0000. Motivo: Licitante não
apresentou comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação
de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
14:19:30

Recusa da proposta. Fornecedor: TXM METHODS LTDA, CNPJ/CPF: 34.646.446/0001-00, pelo melhor
lance de R$ 14.800,0000. Motivo: Não foram apresentadas documentação de HABILITAÇÃO
JURÍDICA, item 9.8 do Edital; e de QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, item 9.10 do edital.

Recusa de
proposta

26/07/2022
14:36:11

Recusa da proposta. Fornecedor: THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA,
CNPJ/CPF: 10.757.593/0001-99, pelo melhor lance de R$ 27.600,0000. Motivo: Média aritmética do
valor da proposta superior a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração. (art.
48, §1º, "a", da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993).

Aceite de
proposta

08/08/2022
11:01:00

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TXM METHODS LTDA, CNPJ/CPF: 34.646.446/0001-00,
pelo melhor lance de R$ 14.800,0000. Motivo: Valor negociado por R$ 79.594,00 (setenta e nove
mil quinhentos e noventa e quatro reais).

Habilitação
de
fornecedor

08/08/2022
11:03:20

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TXM METHODS LTDA - CNPJ/CPF:
34.646.446/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 6 - Grupo 1 - Consultoria e Assessoria - Negócios

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
14.379.830/0001-86 L. FERNANDO

MAZZA CURSOS
E TREINAMENTO

Sim Sim 240 R$ 74,0000 R$ 17.760,0000 20/07/2022
17:11:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mentorias individuais, por projeto. Incentivar a participação de
atores do ecossistema local para desempenhar o papel de apoiadores individuais para cada projeto/ideia
aprovado/selecionado para participar da "pré-incubação". Os apoiadores da rede devem ser profissionais
altamente capacitados e que ofereçam ampla experiência e rica formação aos projetos pré-incubados. Oferecer
mentores individuais e exclusivos para cada projeto pré-incubado, com disponibilidade de atendimento mínimo
de 1 (uma) hora por semana. O mentor deve ser das áreas relacionadas ao projeto, e experiência
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empreendedora. O mentor deve ser complementar ao projeto, ou seja, satisfazer necessidades ausentes na
equipe, porém, fundamentais ao desenvolvimento do projeto. 
Porte da empresa: ME/EPP

24.548.767/0001-18 SANTOS
ASSESSORIA
AMBIENTAL E
ENGENHARIA
LTDA

Sim Sim 240 R$ 74,0000 R$ 17.760,0000 25/07/2022
11:53:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mentorias individuais, por projeto. 
Porte da empresa: ME/EPP

43.920.774/0001-43 REALPLANE -
TERCEIRIZACAO
& ENGENHARIA
LTDA

Sim Sim 240 R$ 74,0000 R$ 17.760,0000 25/07/2022
18:39:22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mentorias individuais, por projeto. Incentivar a participação de
atores do ecossistema local para desempenhar o papel de apoiadores individuais para cada projeto/ideia
aprovado/selecionado para participar da "pré-incubação". Os apoiadores da rede devem ser profissionais
altamente capacitados e que ofereçam ampla experiência e rica formação aos projetos pré-incubados. Oferecer
mentores individuais e exclusivos para cada projeto pré-incubado, com disponibilidade de atendimento mínimo
de 1 (uma) hora por semana. O mentor deve ser das áreas relacionadas ao projeto, e experiência
empreendedora. O mentor deve ser complementar ao projeto, ou seja, satisfazer necessidades ausentes na
equipe, porém, fundamentais ao desenvolvimento do projeto. 
Porte da empresa: ME/EPP

25.187.108/0001-66 ACCELERATUS
ACELERADORA
DE STARTUPS E
PARTICIPACOES
LTDA

Sim Sim 240 R$ 74,0000 R$ 17.760,0000 25/07/2022
21:50:34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço para Mentorias individuais, por projeto. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.646.446/0001-00 TXM METHODS
LTDA

Sim Sim 240 R$ 74,0000 R$ 17.760,0000 25/07/2022
23:57:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 6 - Mentorias individuais por projeto Captar e relacionar atores
do ecossistema local para desempenhar o papel de mentores individuais para cada projeto/ideia
aprovado/selecionado para participar da "pré-incubação". Os mentores da rede devem ser profissionais
altamente capacitados e que ofereçam ampla experiência e rica formação aos projetos pré-incubados. Oferecer
mentores individuais e exclusivos para cada projeto pré-incubado, com disponibilidade de atendimento mínimo
de 1 hora por semana. O mentor deve ser um agente local com know how nas áreas relacionadas ao projeto, e
experiência empreendedora. O mentor deve ser complementar ao projeto, ou seja, satisfazer necessidades
ausentes na equipe, porém, fundamentais ao desenvolvimento do projeto. Todos os mentores deverão
preencher um Termo de Aceite que explicite seu compromisso com a voluntariedade da atividade e com o sigilo
das informações dos projetos que vier a mentorar. Todos os mentores deverão também disponibilizar seus
dados pessoais e profissionais. 
Porte da empresa: ME/EPP

33.149.136/0001-17 ALEXANDRE
LIMA ALVES
BRITO

Sim Sim 240 R$ 74,0000 R$ 17.760,0000 26/07/2022
09:57:47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços de
treinamento e consultoria, como apoio para modelagem de negócios inovadores e criativos para arquitetos e
urbanistas, por meio de metodologia StartUp validada, própria ou licenciada, contemplando atividades de
palestras, workshops, diagnósticos, consultorias, cocriação, monitoramento, mentorias e pitchs, em formato
híbrido (online e presencial), a serem aplicadas em 1 (uma) turma, de forma específica para 20 (vinte)
empreendimentos de arquitetura e urbanismo vinculados ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito
Federal (CAU/DF). Mentorias individuais, por projeto. 
Porte da empresa: ME/EPP

10.757.593/0001-99 THS
TECNOLOGIA
INFORMACAO E
COMUNICACAO
LTDA

Sim Sim 240 R$ 138,0000 R$ 33.120,0000 25/07/2022
10:16:01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mentorias individuais, por projeto. Incentivar a participação de
atores do ecossistema local para desempenhar o papel de apoiadores individuais para cada projeto/ideia
aprovado/selecionado para participar da "pré-incubação". Os apoiadores da rede devem ser profissionais
altamente capacitados e que ofereçam ampla experiência e rica formação aos projetos pré-incubados. Oferecer
mentores individuais e exclusivos para cada projeto pré-incubado, com disponibilidade de atendimento mínimo
de 1 (uma) hora por semana. O mentor deve ser das áreas relacionadas ao projeto, e experiência
empreendedora. O mentor deve ser complementar ao projeto, ou seja, satisfazer necessidades ausentes na
equipe, porém, fundamentais ao desenvolvimento do projeto. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 33.120,0000 10.757.593/0001-99 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 17.760,0000 24.548.767/0001-18 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 17.760,0000 43.920.774/0001-43 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 17.760,0000 25.187.108/0001-66 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 17.760,0000 34.646.446/0001-00 26/07/2022 10:00:01:987
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R$ 17.760,0000 33.149.136/0001-17 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 17.760,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 17.500,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:03:55:667
R$ 17.200,0000 43.920.774/0001-43 26/07/2022 10:08:27:353
R$ 15.000,0000 25.187.108/0001-66 26/07/2022 10:09:41:527
R$ 14.000,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:09:48:203
R$ 13.800,0000 25.187.108/0001-66 26/07/2022 10:11:40:003
R$ 13.000,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:11:43:577
R$ 17.660,0000 33.149.136/0001-17 26/07/2022 10:12:01:460
R$ 10.000,0000 43.920.774/0001-43 26/07/2022 10:16:07:830
R$ 9.000,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:18:32:990

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa de
proposta

26/07/2022
10:49:20

Recusa da proposta. Fornecedor: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO, CNPJ/CPF:
14.379.830/0001-86, pelo melhor lance de R$ 9.000,0000. Motivo: Licitante não apresentou
comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
10:56:43

Recusa da proposta. Fornecedor: REALPLANE - TERCEIRIZACAO & ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
43.920.774/0001-43, pelo melhor lance de R$ 10.000,0000. Motivo: Licitante não apresentou
comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
11:59:12

Recusa da proposta. Fornecedor: ACCELERATUS ACELERADORA DE STARTUPS E PARTICIPACOES
LTDA, CNPJ/CPF: 25.187.108/0001-66, pelo melhor lance de R$ 13.800,0000. Motivo: Não foram
apresentadas documentação de HABILITAÇÃO JURÍDICA, item 9.8 do Edital; e de QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA, item 9.10 do edital.

Recusa de
proposta

26/07/2022
13:19:39

Recusa da proposta. Fornecedor: ALEXANDRE LIMA ALVES BRITO, CNPJ/CPF: 33.149.136/0001-17,
pelo melhor lance de R$ 17.660,0000. Motivo: Licitante não apresentou comprovação de aptidão
para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto
desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por
pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
13:30:03

Recusa da proposta. Fornecedor: SANTOS ASSESSORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA,
CNPJ/CPF: 24.548.767/0001-18, pelo melhor lance de R$ 17.760,0000. Motivo: Licitante não
apresentou comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação
de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
14:19:30

Recusa da proposta. Fornecedor: TXM METHODS LTDA, CNPJ/CPF: 34.646.446/0001-00, pelo melhor
lance de R$ 17.760,0000. Motivo: Não foram apresentadas documentação de HABILITAÇÃO
JURÍDICA, item 9.8 do Edital; e de QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, item 9.10 do edital.

Recusa de
proposta

26/07/2022
14:36:11

Recusa da proposta. Fornecedor: THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA,
CNPJ/CPF: 10.757.593/0001-99, pelo melhor lance de R$ 33.120,0000. Motivo: Média aritmética do
valor da proposta superior a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração. (art.
48, §1º, "a", da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993).

Aceite de
proposta

08/08/2022
11:01:00

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TXM METHODS LTDA, CNPJ/CPF: 34.646.446/0001-00,
pelo melhor lance de R$ 17.760,0000. Motivo: Valor negociado por R$ 79.594,00 (setenta e nove
mil quinhentos e noventa e quatro reais).

Habilitação
de
fornecedor

08/08/2022
11:03:20

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TXM METHODS LTDA - CNPJ/CPF:
34.646.446/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 7 - Grupo 1 - Consultoria e Assessoria - Negócios

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
14.379.830/0001-86 L. FERNANDO

MAZZA CURSOS
E TREINAMENTO

Sim Sim 48 R$ 74,0000 R$ 3.552,0000 20/07/2022
17:11:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mentorias Coletivas. Oferecer mensalmente no mínimo duas
mentorias coletivas e temáticas com profissionais experientes no mercado sobre temas complementares de
interesse coletivo e relacionados ao desenvolvimento dos negócios. Aproxim0ar atores locais que possam
suprir demandas específicas, totalizando um mínimo de 10 (dez) atividades nos 6 (seis) meses da pré-
incubação. 
Porte da empresa: ME/EPP

24.548.767/0001-18 SANTOS Sim Sim 48 R$ 74,0000 R$ 3.552,0000 25/07/2022
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ASSESSORIA
AMBIENTAL E
ENGENHARIA
LTDA

11:53:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mentorias Coletivas. 
Porte da empresa: ME/EPP

43.920.774/0001-43 REALPLANE -
TERCEIRIZACAO
& ENGENHARIA
LTDA

Sim Sim 48 R$ 74,0000 R$ 3.552,0000 25/07/2022
18:39:22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mentorias Coletivas. Oferecer mensalmente no mínimo duas
mentorias coletivas e temáticas com profissionais experientes no mercado sobre temas complementares de
interesse coletivo e relacionados ao desenvolvimento dos negócios. Aproxim0ar atores locais que possam
suprir demandas específicas, totalizando um mínimo de 10 (dez) atividades nos 6 (seis) meses da pré-
incubação. 
Porte da empresa: ME/EPP

25.187.108/0001-66 ACCELERATUS
ACELERADORA
DE STARTUPS E
PARTICIPACOES
LTDA

Sim Sim 48 R$ 74,0000 R$ 3.552,0000 25/07/2022
21:50:34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço para Mentorias Coletivas. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.646.446/0001-00 TXM METHODS
LTDA

Sim Sim 48 R$ 74,0000 R$ 3.552,0000 25/07/2022
23:57:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 7 - Mentoria coletiva Oferecer mensalmente no mínimo duas
mentorias coletivas e temáticas com profissionais experientes no mercado sobre temas complementares de
interesse coletivo e relacionados ao desenvolvimento dos negócios. Aproximar atores locais que possam suprir
demandas específicas das turmas, totalizando um mínimo de 10 atividades nos 5 meses da pré-incubação. 
Porte da empresa: ME/EPP

33.149.136/0001-17 ALEXANDRE LIMA
ALVES BRITO

Sim Sim 48 R$ 74,0000 R$ 3.552,0000 26/07/2022
09:57:47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços de
treinamento e consultoria, como apoio para modelagem de negócios inovadores e criativos para arquitetos e
urbanistas, por meio de metodologia StartUp validada, própria ou licenciada, contemplando atividades de
palestras, workshops, diagnósticos, consultorias, cocriação, monitoramento, mentorias e pitchs, em formato
híbrido (online e presencial), a serem aplicadas em 1 (uma) turma, de forma específica para 20 (vinte)
empreendimentos de arquitetura e urbanismo vinculados ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito
Federal (CAU/DF). Mentorias Coletivas. 
Porte da empresa: ME/EPP

10.757.593/0001-99 THS
TECNOLOGIA
INFORMACAO E
COMUNICACAO
LTDA

Sim Sim 48 R$ 137,0000 R$ 6.576,0000 25/07/2022
10:16:01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mentorias Coletivas. Oferecer mensalmente no mínimo duas
mentorias coletivas e temáticas com profissionais experientes no mercado sobre temas complementares de
interesse coletivo e relacionados ao desenvolvimento dos negócios. Aproxim0ar atores locais que possam
suprir demandas específicas, totalizando um mínimo de 10 (dez) atividades nos 6 (seis) meses da pré-
incubação. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 6.576,0000 10.757.593/0001-99 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 3.552,0000 24.548.767/0001-18 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 3.552,0000 43.920.774/0001-43 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 3.552,0000 25.187.108/0001-66 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 3.552,0000 34.646.446/0001-00 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 3.552,0000 33.149.136/0001-17 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 3.552,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 3.200,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:04:08:367
R$ 3.100,0000 25.187.108/0001-66 26/07/2022 10:08:23:103
R$ 3.000,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:09:57:077
R$ 2.500,0000 43.920.774/0001-43 26/07/2022 10:18:07:797
R$ 2.000,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:18:38:980

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa de
proposta

26/07/2022
10:49:20

Recusa da proposta. Fornecedor: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO, CNPJ/CPF:
14.379.830/0001-86, pelo melhor lance de R$ 2.000,0000. Motivo: Licitante não apresentou
comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos
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compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
10:56:43

Recusa da proposta. Fornecedor: REALPLANE - TERCEIRIZACAO & ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
43.920.774/0001-43, pelo melhor lance de R$ 2.500,0000. Motivo: Licitante não apresentou
comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
11:59:12

Recusa da proposta. Fornecedor: ACCELERATUS ACELERADORA DE STARTUPS E PARTICIPACOES
LTDA, CNPJ/CPF: 25.187.108/0001-66, pelo melhor lance de R$ 3.100,0000. Motivo: Não foram
apresentadas documentação de HABILITAÇÃO JURÍDICA, item 9.8 do Edital; e de QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA, item 9.10 do edital.

Recusa de
proposta

26/07/2022
13:19:39

Recusa da proposta. Fornecedor: ALEXANDRE LIMA ALVES BRITO, CNPJ/CPF: 33.149.136/0001-17,
pelo melhor lance de R$ 3.552,0000. Motivo: Licitante não apresentou comprovação de aptidão para
a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta
licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por
pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
13:30:03

Recusa da proposta. Fornecedor: SANTOS ASSESSORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA,
CNPJ/CPF: 24.548.767/0001-18, pelo melhor lance de R$ 3.552,0000. Motivo: Licitante não
apresentou comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação
de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
14:19:30

Recusa da proposta. Fornecedor: TXM METHODS LTDA, CNPJ/CPF: 34.646.446/0001-00, pelo melhor
lance de R$ 3.552,0000. Motivo: Não foram apresentadas documentação de HABILITAÇÃO
JURÍDICA, item 9.8 do Edital; e de QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, item 9.10 do edital.

Recusa de
proposta

26/07/2022
14:36:11

Recusa da proposta. Fornecedor: THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA,
CNPJ/CPF: 10.757.593/0001-99, pelo melhor lance de R$ 6.576,0000. Motivo: Média aritmética do
valor da proposta superior a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração. (art.
48, §1º, "a", da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993).

Aceite de
proposta

08/08/2022
11:01:00

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TXM METHODS LTDA, CNPJ/CPF: 34.646.446/0001-00,
pelo melhor lance de R$ 3.552,0000. Motivo: Valor negociado por R$ 79.594,00 (setenta e nove mil
quinhentos e noventa e quatro reais).

Habilitação
de
fornecedor

08/08/2022
11:03:20

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TXM METHODS LTDA - CNPJ/CPF:
34.646.446/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 8 - Grupo 1 - Consultoria e Assessoria - Negócios

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
14.379.830/0001-86 L. FERNANDO

MAZZA CURSOS
E TREINAMENTO

Sim Sim 100 R$ 74,0000 R$ 7.400,0000 20/07/2022
17:11:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitorias. Realizar o monitoramento periódico para acompanhar
o desempenho no desenvolvimento dos critérios estabelecidos para a pré-incubação. Deverá ser realizado total
de 3 monitoramentos, acompanhando a evolução ao longo da pré-incubação. O acompanhamento da evolução
de cada projeto deve ser realizado pela Plataforma Digital de Pré-Incubação, conforme descrito neste Termo de
Referência. Os resultados das monitorias devem ficar disponíveis para consulta e acompanhamento das
equipes, seus mentores, da equipe de gestão do programa e do CAU/DF por meio da Plataforma Digital em
tempo real. 
Porte da empresa: ME/EPP

24.548.767/0001-18 SANTOS
ASSESSORIA
AMBIENTAL E
ENGENHARIA
LTDA

Sim Sim 100 R$ 74,0000 R$ 7.400,0000 25/07/2022
11:53:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitorias. 
Porte da empresa: ME/EPP

43.920.774/0001-43 REALPLANE -
TERCEIRIZACAO
& ENGENHARIA
LTDA

Sim Sim 100 R$ 74,0000 R$ 7.400,0000 25/07/2022
18:39:22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitorias. Realizar o monitoramento periódico para acompanhar
o desempenho no desenvolvimento dos critérios estabelecidos para a pré-incubação. Deverá ser realizado total
de 3 monitoramentos, acompanhando a evolução ao longo da pré-incubação. O acompanhamento da evolução
de cada projeto deve ser realizado pela Plataforma Digital de Pré-Incubação, conforme descrito neste Termo de
Referência. Os resultados das monitorias devem ficar disponíveis para consulta e acompanhamento das
equipes, seus mentores, da equipe de gestão do programa e do CAU/DF por meio da Plataforma Digital em
tempo real. 
Porte da empresa: ME/EPP

25.187.108/0001-66 ACCELERATUS
ACELERADORA
DE STARTUPS E

Sim Sim 100 R$ 74,0000 R$ 7.400,0000 25/07/2022
21:50:34
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PARTICIPACOES
LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço Monitorias. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.646.446/0001-00 TXM METHODS
LTDA

Sim Sim 100 R$ 74,0000 R$ 7.400,0000 25/07/2022
23:57:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 8 - Monitorias Realizar o monitoramento periódico dos projetos
para acompanhar o desempenho no desenvolvimento dos critérios estabelecidos para a pré-incubação. Deverá
ser realizado total de 3 monitoramentos por turma, acompanhando a evolução ao longo da pré-incubação. O
acompanhamento da evolução de cada projeto deve ser realizado pela Plataforma Digital de Pré-Incubação. Os
resultados das monitorias devem ficar disponíveis para consulta e acompanhamento das equipes, seus
mentores, da equipe de gestão do programa e dos patrocinadores por meio da Plataforma Digital em tempo
real. 
Porte da empresa: ME/EPP

33.149.136/0001-17 ALEXANDRE
LIMA ALVES
BRITO

Sim Sim 100 R$ 74,0000 R$ 7.400,0000 26/07/2022
09:57:47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços de
treinamento e consultoria, como apoio para modelagem de negócios inovadores e criativos para arquitetos e
urbanistas, por meio de metodologia StartUp validada, própria ou licenciada, contemplando atividades de
palestras, workshops, diagnósticos, consultorias, cocriação, monitoramento, mentorias e pitchs, em formato
híbrido (online e presencial), a serem aplicadas em 1 (uma) turma, de forma específica para 20 (vinte)
empreendimentos de arquitetura e urbanismo vinculados ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito
Federal (CAU/DF). Monitorias 
Porte da empresa: ME/EPP

10.757.593/0001-99 THS
TECNOLOGIA
INFORMACAO E
COMUNICACAO
LTDA

Sim Sim 100 R$ 147,0000 R$ 14.700,0000 25/07/2022
10:16:01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitorias. Realizar o monitoramento periódico para acompanhar
o desempenho no desenvolvimento dos critérios estabelecidos para a pré-incubação. Deverá ser realizado total
de 3 monitoramentos, acompanhando a evolução ao longo da pré-incubação. O acompanhamento da evolução
de cada projeto deve ser realizado pela Plataforma Digital de Pré-Incubação, conforme descrito neste Termo de
Referência. Os resultados das monitorias devem ficar disponíveis para consulta e acompanhamento das
equipes, seus mentores, da equipe de gestão do programa e do CAU/DF por meio da Plataforma Digital em
tempo real. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 14.700,0000 10.757.593/0001-99 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 7.400,0000 24.548.767/0001-18 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 7.400,0000 43.920.774/0001-43 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 7.400,0000 25.187.108/0001-66 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 7.400,0000 34.646.446/0001-00 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 7.400,0000 33.149.136/0001-17 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 7.400,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 7.200,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:04:12:797
R$ 7.000,0000 43.920.774/0001-43 26/07/2022 10:08:23:540
R$ 6.000,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:10:03:660
R$ 6.500,0000 25.187.108/0001-66 26/07/2022 10:10:08:210
R$ 5.800,0000 25.187.108/0001-66 26/07/2022 10:10:17:107
R$ 5.000,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:11:33:983
R$ 4.900,0000 43.920.774/0001-43 26/07/2022 10:16:31:500
R$ 4.000,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:18:45:293

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa de
proposta

26/07/2022
10:49:20

Recusa da proposta. Fornecedor: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO, CNPJ/CPF:
14.379.830/0001-86, pelo melhor lance de R$ 4.000,0000. Motivo: Licitante não apresentou
comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
10:56:43

Recusa da proposta. Fornecedor: REALPLANE - TERCEIRIZACAO & ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
43.920.774/0001-43, pelo melhor lance de R$ 4.900,0000. Motivo: Licitante não apresentou
comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
11:59:12

Recusa da proposta. Fornecedor: ACCELERATUS ACELERADORA DE STARTUPS E PARTICIPACOES
LTDA, CNPJ/CPF: 25.187.108/0001-66, pelo melhor lance de R$ 5.800,0000. Motivo: Não foram
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apresentadas documentação de HABILITAÇÃO JURÍDICA, item 9.8 do Edital; e de QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA, item 9.10 do edital.

Recusa de
proposta

26/07/2022
13:19:39

Recusa da proposta. Fornecedor: ALEXANDRE LIMA ALVES BRITO, CNPJ/CPF: 33.149.136/0001-17,
pelo melhor lance de R$ 7.400,0000. Motivo: Licitante não apresentou comprovação de aptidão para
a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta
licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por
pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
13:30:03

Recusa da proposta. Fornecedor: SANTOS ASSESSORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA,
CNPJ/CPF: 24.548.767/0001-18, pelo melhor lance de R$ 7.400,0000. Motivo: Licitante não
apresentou comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação
de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
14:19:30

Recusa da proposta. Fornecedor: TXM METHODS LTDA, CNPJ/CPF: 34.646.446/0001-00, pelo melhor
lance de R$ 7.400,0000. Motivo: Não foram apresentadas documentação de HABILITAÇÃO
JURÍDICA, item 9.8 do Edital; e de QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, item 9.10 do edital.

Recusa de
proposta

26/07/2022
14:36:11

Recusa da proposta. Fornecedor: THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA,
CNPJ/CPF: 10.757.593/0001-99, pelo melhor lance de R$ 14.700,0000. Motivo: Média aritmética do
valor da proposta superior a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração. (art.
48, §1º, "a", da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993).

Aceite de
proposta

08/08/2022
11:01:00

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TXM METHODS LTDA, CNPJ/CPF: 34.646.446/0001-00,
pelo melhor lance de R$ 7.400,0000. Motivo: Valor negociado por R$ 79.594,00 (setenta e nove mil
quinhentos e noventa e quatro reais).

Habilitação
de
fornecedor

08/08/2022
11:03:20

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TXM METHODS LTDA - CNPJ/CPF:
34.646.446/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 9 - Grupo 1 - Seminário / palestra

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
14.379.830/0001-86 L. FERNANDO

MAZZA CURSOS
E TREINAMENTO

Sim Sim 10 R$ 74,0000 R$ 740,0000 20/07/2022
17:11:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Palestras com profissionais de mercado, nas áreas de
empreendedorismo, criatividade e inovação. Realizar palestras com profissionais do mercado local em cada um
dos Polos, para orientar os empreendedores sobre os temas envoltos ao desenvolvimento dos negócios,
relacionados a empreendedorismo, criatividade e inovação, tais como branding, planejamento financeiro,
propriedade intelectual. O número mínimo de palestras durante os seis meses não pode ser menor que 4
(quatro) palestras. 
Porte da empresa: ME/EPP

24.548.767/0001-18 SANTOS
ASSESSORIA
AMBIENTAL E
ENGENHARIA
LTDA

Sim Sim 10 R$ 74,0000 R$ 740,0000 25/07/2022
11:53:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Palestras com profissionais de mercado, nas áreas de
empreendedorismo, criatividade e inovação. 
Porte da empresa: ME/EPP

43.920.774/0001-43 REALPLANE -
TERCEIRIZACAO
& ENGENHARIA
LTDA

Sim Sim 10 R$ 74,0000 R$ 740,0000 25/07/2022
18:39:22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Palestras com profissionais de mercado, nas áreas de
empreendedorismo, criatividade e inovação. Realizar palestras com profissionais do mercado local em cada um
dos Polos, para orientar os empreendedores sobre os temas envoltos ao desenvolvimento dos negócios,
relacionados a empreendedorismo, criatividade e inovação, tais como branding, planejamento financeiro,
propriedade intelectual. O número mínimo de palestras durante os seis meses não pode ser menor que 4
(quatro) palestras. 
Porte da empresa: ME/EPP

25.187.108/0001-66 ACCELERATUS
ACELERADORA
DE STARTUPS E
PARTICIPACOES
LTDA

Sim Sim 10 R$ 74,0000 R$ 740,0000 25/07/2022
21:50:34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de Palestras com profissionais de mercado, nas áreas de
empreendedorismo, criatividade e inovação. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.646.446/0001-00 TXM METHODS
LTDA

Sim Sim 10 R$ 74,0000 R$ 740,0000 25/07/2022
23:57:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 9 - Palestras com profissionais de mercado, nas áreas de
empreendedorismo, criatividade e inovação Realizar palestras com profissionais do mercado local em cada um
dos Polos, para orientar os empreendedores sobre os temas envoltos ao desenvolvimento dos negócios,
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relacionados a empreendedorismo, criatividade e inovação, tais como branding, planejamento financeiro,
propriedade intelectual. O número mínimo de palestras durante os 5 meses não pode ser menor que 4
palestras por turma. 
Porte da empresa: ME/EPP

33.149.136/0001-17 ALEXANDRE LIMA
ALVES BRITO

Sim Sim 10 R$ 74,0000 R$ 740,0000 26/07/2022
09:57:47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços de
treinamento e consultoria, como apoio para modelagem de negócios inovadores e criativos para arquitetos e
urbanistas, por meio de metodologia StartUp validada, própria ou licenciada, contemplando atividades de
palestras, workshops, diagnósticos, consultorias, cocriação, monitoramento, mentorias e pitchs, em formato
híbrido (online e presencial), a serem aplicadas em 1 (uma) turma, de forma específica para 20 (vinte)
empreendimentos de arquitetura e urbanismo vinculados ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito
Federal (CAU/DF). Palestras com profissionais de mercado, nas áreas de empreendedorismo, criatividade e
inovação. 
Porte da empresa: ME/EPP

10.757.593/0001-99 THS
TECNOLOGIA
INFORMACAO E
COMUNICACAO
LTDA

Sim Sim 10 R$ 154,0000 R$ 1.540,0000 25/07/2022
10:16:01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Palestras com profissionais de mercado, nas áreas de
empreendedorismo, criatividade e inovação. Realizar palestras com profissionais do mercado local em cada um
dos Polos, para orientar os empreendedores sobre os temas envoltos ao desenvolvimento dos negócios,
relacionados a empreendedorismo, criatividade e inovação, tais como branding, planejamento financeiro,
propriedade intelectual. O número mínimo de palestras durante os seis meses não pode ser menor que 4
(quatro) palestras. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.540,0000 10.757.593/0001-99 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 740,0000 24.548.767/0001-18 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 740,0000 43.920.774/0001-43 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 740,0000 25.187.108/0001-66 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 740,0000 34.646.446/0001-00 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 740,0000 33.149.136/0001-17 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 740,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 720,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:04:18:247
R$ 700,0000 43.920.774/0001-43 26/07/2022 10:08:20:837
R$ 690,0000 25.187.108/0001-66 26/07/2022 10:10:00:580
R$ 600,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:10:10:180

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa de
proposta

26/07/2022
10:49:20

Recusa da proposta. Fornecedor: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO, CNPJ/CPF:
14.379.830/0001-86, pelo melhor lance de R$ 600,0000. Motivo: Licitante não apresentou
comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
10:56:43

Recusa da proposta. Fornecedor: REALPLANE - TERCEIRIZACAO & ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
43.920.774/0001-43, pelo melhor lance de R$ 700,0000. Motivo: Licitante não apresentou
comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
11:59:12

Recusa da proposta. Fornecedor: ACCELERATUS ACELERADORA DE STARTUPS E PARTICIPACOES
LTDA, CNPJ/CPF: 25.187.108/0001-66, pelo melhor lance de R$ 690,0000. Motivo: Não foram
apresentadas documentação de HABILITAÇÃO JURÍDICA, item 9.8 do Edital; e de QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA, item 9.10 do edital.

Recusa de
proposta

26/07/2022
13:19:39

Recusa da proposta. Fornecedor: ALEXANDRE LIMA ALVES BRITO, CNPJ/CPF: 33.149.136/0001-17,
pelo melhor lance de R$ 740,0000. Motivo: Licitante não apresentou comprovação de aptidão para a
prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta
licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por
pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
13:30:03

Recusa da proposta. Fornecedor: SANTOS ASSESSORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA,
CNPJ/CPF: 24.548.767/0001-18, pelo melhor lance de R$ 740,0000. Motivo: Licitante não
apresentou comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação
de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
14:19:30

Recusa da proposta. Fornecedor: TXM METHODS LTDA, CNPJ/CPF: 34.646.446/0001-00, pelo melhor
lance de R$ 740,0000. Motivo: Não foram apresentadas documentação de HABILITAÇÃO JURÍDICA,
item 9.8 do Edital; e de QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, item 9.10 do edital.

Recusa de 26/07/2022 Recusa da proposta. Fornecedor: THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA,
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proposta 14:36:11 CNPJ/CPF: 10.757.593/0001-99, pelo melhor lance de R$ 1.540,0000. Motivo: Média aritmética do
valor da proposta superior a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração. (art.
48, §1º, "a", da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993).

Aceite de
proposta

08/08/2022
11:01:00

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TXM METHODS LTDA, CNPJ/CPF: 34.646.446/0001-00,
pelo melhor lance de R$ 740,0000. Motivo: Valor negociado por R$ 79.594,00 (setenta e nove mil
quinhentos e noventa e quatro reais).

Habilitação
de
fornecedor

08/08/2022
11:03:20

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TXM METHODS LTDA - CNPJ/CPF:
34.646.446/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 10 - Grupo 1 - Treinamento apoio administrativo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
14.379.830/0001-86 L. FERNANDO

MAZZA CURSOS
E TREINAMENTO

Sim Sim 20 R$ 74,0000 R$ 1.480,0000 20/07/2022
17:11:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oficinas práticas (workshop) com profissionais de mercado para
a elaboração de plano de negócios. Realizar, no mínimo 1 (uma) oficina por mês com foco na prática e suporte
para o desenvolvimento do plano de negócios do projeto pré-incubado, com atores do ecossistema local ou
regional. O número mínimo de palestras durante os seis meses não pode ser menor que 6 (seis) workshops. 
Porte da empresa: ME/EPP

24.548.767/0001-18 SANTOS
ASSESSORIA
AMBIENTAL E
ENGENHARIA
LTDA

Sim Sim 20 R$ 74,0000 R$ 1.480,0000 25/07/2022
11:53:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oficinas práticas (workshop) com profissionais de mercado para
a elaboração de plano de negócios. 
Porte da empresa: ME/EPP

43.920.774/0001-43 REALPLANE -
TERCEIRIZACAO
& ENGENHARIA
LTDA

Sim Sim 20 R$ 74,0000 R$ 1.480,0000 25/07/2022
18:39:22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oficinas práticas (workshop) com profissionais de mercado para
a elaboração de plano de negócios. Realizar, no mínimo 1 (uma) oficina por mês com foco na prática e suporte
para o desenvolvimento do plano de negócios do projeto pré-incubado, com atores do ecossistema local ou
regional. O número mínimo de palestras durante os seis meses não pode ser menor que 6 (seis) workshops. 
Porte da empresa: ME/EPP

25.187.108/0001-66 ACCELERATUS
ACELERADORA
DE STARTUPS E
PARTICIPACOES
LTDA

Sim Sim 20 R$ 74,0000 R$ 1.480,0000 25/07/2022
21:50:34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço para Oficinas práticas (workshop) com profissionais de
mercado para a elaboração de plano de negócios. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.646.446/0001-00 TXM METHODS
LTDA

Sim Sim 20 R$ 74,0000 R$ 1.480,0000 25/07/2022
23:57:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 10 - Oficinas práticas (workshop) com profissionais de mercado
para a elaboração de plano de negócios Realizar, no mínimo 01 oficina por mês com foco na prática e suporte
para o desenvolvimento do plano de negócios do projeto pré-incubado, com atores do ecossistema local ou
regional. O número mínimo de palestras durante os 5 meses não pode ser menor que 6 workshops. 
Porte da empresa: ME/EPP

33.149.136/0001-17 ALEXANDRE LIMA
ALVES BRITO

Sim Sim 20 R$ 74,0000 R$ 1.480,0000 26/07/2022
09:57:47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços de
treinamento e consultoria, como apoio para modelagem de negócios inovadores e criativos para arquitetos e
urbanistas, por meio de metodologia StartUp validada, própria ou licenciada, contemplando atividades de
palestras, workshops, diagnósticos, consultorias, cocriação, monitoramento, mentorias e pitchs, em formato
híbrido (online e presencial), a serem aplicadas em 1 (uma) turma, de forma específica para 20 (vinte)
empreendimentos de arquitetura e urbanismo vinculados ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito
Federal (CAU/DF). Oficinas práticas (workshop) com profissionais de mercado para a elaboração de plano de
negócios. 
Porte da empresa: ME/EPP

10.757.593/0001-99 THS
TECNOLOGIA
INFORMACAO E
COMUNICACAO
LTDA

Sim Sim 20 R$ 145,0000 R$ 2.900,0000 25/07/2022
10:16:01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oficinas práticas (workshop) com profissionais de mercado para
a elaboração de plano de negócios. Realizar, no mínimo 1 (uma) oficina por mês com foco na prática e suporte
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para o desenvolvimento do plano de negócios do projeto pré-incubado, com atores do ecossistema local ou
regional. O número mínimo de palestras durante os seis meses não pode ser menor que 6 (seis) workshops. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 2.900,0000 10.757.593/0001-99 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 1.480,0000 24.548.767/0001-18 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 1.480,0000 43.920.774/0001-43 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 1.480,0000 25.187.108/0001-66 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 1.480,0000 34.646.446/0001-00 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 1.480,0000 33.149.136/0001-17 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 1.480,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 1.400,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:04:54:047
R$ 1.300,0000 43.920.774/0001-43 26/07/2022 10:08:18:320
R$ 1.000,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:10:18:827
R$ 980,0000 25.187.108/0001-66 26/07/2022 10:10:30:507
R$ 900,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:10:56:033

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa de
proposta

26/07/2022
10:49:20

Recusa da proposta. Fornecedor: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO, CNPJ/CPF:
14.379.830/0001-86, pelo melhor lance de R$ 900,0000. Motivo: Licitante não apresentou
comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
10:56:43

Recusa da proposta. Fornecedor: REALPLANE - TERCEIRIZACAO & ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
43.920.774/0001-43, pelo melhor lance de R$ 1.300,0000. Motivo: Licitante não apresentou
comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
11:59:12

Recusa da proposta. Fornecedor: ACCELERATUS ACELERADORA DE STARTUPS E PARTICIPACOES
LTDA, CNPJ/CPF: 25.187.108/0001-66, pelo melhor lance de R$ 980,0000. Motivo: Não foram
apresentadas documentação de HABILITAÇÃO JURÍDICA, item 9.8 do Edital; e de QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA, item 9.10 do edital.

Recusa de
proposta

26/07/2022
13:19:39

Recusa da proposta. Fornecedor: ALEXANDRE LIMA ALVES BRITO, CNPJ/CPF: 33.149.136/0001-17,
pelo melhor lance de R$ 1.480,0000. Motivo: Licitante não apresentou comprovação de aptidão para
a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta
licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por
pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
13:30:03

Recusa da proposta. Fornecedor: SANTOS ASSESSORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA,
CNPJ/CPF: 24.548.767/0001-18, pelo melhor lance de R$ 1.480,0000. Motivo: Licitante não
apresentou comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação
de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
14:19:30

Recusa da proposta. Fornecedor: TXM METHODS LTDA, CNPJ/CPF: 34.646.446/0001-00, pelo melhor
lance de R$ 1.480,0000. Motivo: Não foram apresentadas documentação de HABILITAÇÃO
JURÍDICA, item 9.8 do Edital; e de QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, item 9.10 do edital.

Recusa de
proposta

26/07/2022
14:36:11

Recusa da proposta. Fornecedor: THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA,
CNPJ/CPF: 10.757.593/0001-99, pelo melhor lance de R$ 2.900,0000. Motivo: Média aritmética do
valor da proposta superior a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração. (art.
48, §1º, "a", da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993).

Aceite de
proposta

08/08/2022
11:01:00

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TXM METHODS LTDA, CNPJ/CPF: 34.646.446/0001-00,
pelo melhor lance de R$ 1.480,0000. Motivo: Valor negociado por R$ 79.594,00 (setenta e nove mil
quinhentos e noventa e quatro reais).

Habilitação
de
fornecedor

08/08/2022
11:03:20

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TXM METHODS LTDA - CNPJ/CPF:
34.646.446/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 11 - Grupo 1 - Consultoria e assessoria - negócios

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor

Global
Data/Hora
Registro

14.379.830/0001-86 L. FERNANDO
MAZZA CURSOS E
TREINAMENTO

Sim Sim 4 R$ 74,0000 R$ 296,0000 20/07/2022
17:11:46
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oficina prática, (workshop) com profissionais de mercado para a
elaboração do Pitch. Realizar, para cada turma de cada polo, oficina prática de capacitação e orientação para
elaboração do pitch final dos projetos pré-incubados, capacitando os empreendedores quanto à estrutura ideal
da apresentação (tópicos a serem apresentados), gestão do tempo disponível para as apresentações,
habilidades e comportamentos indicados, e orientação para o desenvolvimento da apresentação visual. 
Porte da empresa: ME/EPP

24.548.767/0001-18 SANTOS
ASSESSORIA
AMBIENTAL E
ENGENHARIA LTDA

Sim Sim 4 R$ 74,0000 R$ 296,0000 25/07/2022
11:53:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oficina prática, (workshop) com profissionais de mercado para a
elaboração do Pitch. 
Porte da empresa: ME/EPP

43.920.774/0001-43 REALPLANE -
TERCEIRIZACAO &
ENGENHARIA LTDA

Sim Sim 4 R$ 74,0000 R$ 296,0000 25/07/2022
18:39:22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oficina prática, (workshop) com profissionais de mercado para a
elaboração do Pitch. Realizar, para cada turma de cada polo, oficina prática de capacitação e orientação para
elaboração do pitch final dos projetos pré-incubados, capacitando os empreendedores quanto à estrutura ideal
da apresentação (tópicos a serem apresentados), gestão do tempo disponível para as apresentações,
habilidades e comportamentos indicados, e orientação para o desenvolvimento da apresentação visual. 
Porte da empresa: ME/EPP

25.187.108/0001-66 ACCELERATUS
ACELERADORA DE
STARTUPS E
PARTICIPACOES
LTDA

Sim Sim 4 R$ 74,0000 R$ 296,0000 25/07/2022
21:50:34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de Oficina prática, (workshop) com profissionais de
mercado para a elaboração do Pitch. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.646.446/0001-00 TXM METHODS
LTDA

Sim Sim 4 R$ 74,0000 R$ 296,0000 25/07/2022
23:57:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 11 - Oficina prática (workshop) com profissionais de mercado
para a elaboração do Pitch Realizar, para cada turma, oficina prática de capacitação e orientação para
elaboração do pitch final dos projetos pré-incubados, capacitando os empreendedores quanto à estrutura ideal
da apresentação (tópicos a serem apresentados), gestão do tempo disponível para as apresentações,
habilidades e comportamentos indicados, e orientação para o desenvolvimento da apresentação visual. 
Porte da empresa: ME/EPP

33.149.136/0001-17 ALEXANDRE LIMA
ALVES BRITO

Sim Sim 4 R$ 74,0000 R$ 296,0000 26/07/2022
09:57:47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços de
treinamento e consultoria, como apoio para modelagem de negócios inovadores e criativos para arquitetos e
urbanistas, por meio de metodologia StartUp validada, própria ou licenciada, contemplando atividades de
palestras, workshops, diagnósticos, consultorias, cocriação, monitoramento, mentorias e pitchs, em formato
híbrido (online e presencial), a serem aplicadas em 1 (uma) turma, de forma específica para 20 (vinte)
empreendimentos de arquitetura e urbanismo vinculados ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito
Federal (CAU/DF). Oficina prática, (workshop) com profissionais de mercado para a elaboração do Pitch. 
Porte da empresa: ME/EPP

10.757.593/0001-99 THS TECNOLOGIA
INFORMACAO E
COMUNICACAO
LTDA

Sim Sim 4 R$ 154,0000 R$ 616,0000 25/07/2022
10:16:01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oficina prática, (workshop) com profissionais de mercado para a
elaboração do Pitch. Realizar, para cada turma de cada polo, oficina prática de capacitação e orientação para
elaboração do pitch final dos projetos pré-incubados, capacitando os empreendedores quanto à estrutura ideal
da apresentação (tópicos a serem apresentados), gestão do tempo disponível para as apresentações,
habilidades e comportamentos indicados, e orientação para o desenvolvimento da apresentação visual. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 616,0000 10.757.593/0001-99 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 296,0000 24.548.767/0001-18 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 296,0000 43.920.774/0001-43 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 296,0000 25.187.108/0001-66 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 296,0000 34.646.446/0001-00 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 296,0000 33.149.136/0001-17 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 296,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 280,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:05:23:627
R$ 250,0000 43.920.774/0001-43 26/07/2022 10:08:14:510
R$ 200,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:10:29:473
R$ 180,0000 25.187.108/0001-66 26/07/2022 10:10:39:497
R$ 160,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:11:03:047
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Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa de
proposta

26/07/2022
10:49:20

Recusa da proposta. Fornecedor: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO, CNPJ/CPF:
14.379.830/0001-86, pelo melhor lance de R$ 160,0000. Motivo: Licitante não apresentou
comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
10:56:43

Recusa da proposta. Fornecedor: REALPLANE - TERCEIRIZACAO & ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
43.920.774/0001-43, pelo melhor lance de R$ 250,0000. Motivo: Licitante não apresentou
comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
11:59:12

Recusa da proposta. Fornecedor: ACCELERATUS ACELERADORA DE STARTUPS E PARTICIPACOES
LTDA, CNPJ/CPF: 25.187.108/0001-66, pelo melhor lance de R$ 180,0000. Motivo: Não foram
apresentadas documentação de HABILITAÇÃO JURÍDICA, item 9.8 do Edital; e de QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA, item 9.10 do edital.

Recusa de
proposta

26/07/2022
13:19:39

Recusa da proposta. Fornecedor: ALEXANDRE LIMA ALVES BRITO, CNPJ/CPF: 33.149.136/0001-17,
pelo melhor lance de R$ 296,0000. Motivo: Licitante não apresentou comprovação de aptidão para a
prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta
licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por
pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
13:30:03

Recusa da proposta. Fornecedor: SANTOS ASSESSORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA,
CNPJ/CPF: 24.548.767/0001-18, pelo melhor lance de R$ 296,0000. Motivo: Licitante não
apresentou comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação
de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
14:19:30

Recusa da proposta. Fornecedor: TXM METHODS LTDA, CNPJ/CPF: 34.646.446/0001-00, pelo melhor
lance de R$ 296,0000. Motivo: Não foram apresentadas documentação de HABILITAÇÃO JURÍDICA,
item 9.8 do Edital; e de QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, item 9.10 do edital.

Recusa de
proposta

26/07/2022
14:36:11

Recusa da proposta. Fornecedor: THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA,
CNPJ/CPF: 10.757.593/0001-99, pelo melhor lance de R$ 616,0000. Motivo: Média aritmética do
valor da proposta superior a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração. (art.
48, §1º, "a", da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993).

Aceite de
proposta

08/08/2022
11:01:00

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TXM METHODS LTDA, CNPJ/CPF: 34.646.446/0001-00,
pelo melhor lance de R$ 296,0000. Motivo: Valor negociado por R$ 79.594,00 (setenta e nove mil
quinhentos e noventa e quatro reais).

Habilitação
de
fornecedor

08/08/2022
11:03:20

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TXM METHODS LTDA - CNPJ/CPF:
34.646.446/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 12 - Grupo 1 - Consultoria e assessoria - negócios

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
14.379.830/0001-86 L. FERNANDO

MAZZA CURSOS
E TREINAMENTO

Sim Sim 30 R$ 74,0000 R$ 2.220,0000 20/07/2022
17:11:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Apoio para a elaboração do Pitch. Pitch é uma apresentação do
negócio com o intuito de conquistar novos parceiros ou investidores. Dentre as informações apresentadas no
Pitch podem-se destacar a Validação do Problema; a Proposta de Solução; o Tamanho do Mercado; a
Concorrência; a Validação do MVP (Produto Mínimo Viável); o Modelo de Negócio; o Plano de Marketing; o
Time envolvido; e, até os Recursos Necessários. Oferecer apoio na solução de dúvidas e práticas para o
desenvolvimento do pitch final dos projetos, por meio de atendimento individual, mentoria coletiva e
atividade(s) de treinamento (design, oratória, tecnologia e linguagem). Oferecer estrutura adequada
(analógica e digital) de acordo com o formato das apresentações finais, compondo banca de avaliadores que
ofereçam feedback para aprimoramento da apresentação final. 
Porte da empresa: ME/EPP

24.548.767/0001-18 SANTOS
ASSESSORIA
AMBIENTAL E
ENGENHARIA
LTDA

Sim Sim 30 R$ 74,0000 R$ 2.220,0000 25/07/2022
11:53:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Apoio para a elaboração do Pitch. 
Porte da empresa: ME/EPP

43.920.774/0001-43 REALPLANE -
TERCEIRIZACAO
& ENGENHARIA
LTDA

Sim Sim 30 R$ 74,0000 R$ 2.220,0000 25/07/2022
18:39:22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Apoio para a elaboração do Pitch. Pitch é uma apresentação do
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negócio com o intuito de conquistar novos parceiros ou investidores. Dentre as informações apresentadas no
Pitch podem-se destacar a Validação do Problema; a Proposta de Solução; o Tamanho do Mercado; a
Concorrência; a Validação do MVP (Produto Mínimo Viável); o Modelo de Negócio; o Plano de Marketing; o
Time envolvido; e, até os Recursos Necessários. Oferecer apoio na solução de dúvidas e práticas para o
desenvolvimento do pitch final dos projetos, por meio de atendimento individual, mentoria coletiva e
atividade(s) de treinamento (design, oratória, tecnologia e linguagem). Oferecer estrutura adequada
(analógica e digital) de acordo com o formato das apresentações finais, compondo banca de avaliadores que
ofereçam feedback para aprimoramento da apresentação final. 
Porte da empresa: ME/EPP

25.187.108/0001-66 ACCELERATUS
ACELERADORA
DE STARTUPS E
PARTICIPACOES
LTDA

Sim Sim 30 R$ 74,0000 R$ 2.220,0000 25/07/2022
21:50:34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de Apoio para a elaboração do Pitch. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.646.446/0001-00 TXM METHODS
LTDA

Sim Sim 30 R$ 74,0000 R$ 2.220,0000 25/07/2022
23:57:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 12 - Apoio para a elaboração do Pitch Pitch é uma apresentação
do negócio com o intuito de conquistar novos parceiros ou investidores. Dentre as informações apresentadas
no Pitch podem-se destacar a Validação do Problema; a Proposta de Solução; o Tamanho do Mercado; a
Concorrência; a Validação do MVP (Produto Mínimo Viável); o Modelo de Negócio; o Plano de Marketing; o
Time envolvido; os Recursos Necessários. Oferecer apoio na solução de dúvidas e práticas para o
desenvolvimento do Pitch final dos projetos, por meio de atendimento individual, mentoria coletiva e
atividade(s) de treinamento (design, oratória, tecnologia e linguagem). Oferecer estrutura adequada
(analógica e digital) de acordo com o formato das apresentações finais, compondo banca de avaliadores que
ofereçam feedback para aprimoramento da apresentação final. 
Porte da empresa: ME/EPP

33.149.136/0001-17 ALEXANDRE LIMA
ALVES BRITO

Sim Sim 30 R$ 74,0000 R$ 2.220,0000 26/07/2022
09:57:47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços de
treinamento e consultoria, como apoio para modelagem de negócios inovadores e criativos para arquitetos e
urbanistas, por meio de metodologia StartUp validada, própria ou licenciada, contemplando atividades de
palestras, workshops, diagnósticos, consultorias, cocriação, monitoramento, mentorias e pitchs, em formato
híbrido (online e presencial), a serem aplicadas em 1 (uma) turma, de forma específica para 20 (vinte)
empreendimentos de arquitetura e urbanismo vinculados ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito
Federal (CAU/DF). Apoio para a elaboração do Pitch. 
Porte da empresa: ME/EPP

10.757.593/0001-99 THS
TECNOLOGIA
INFORMACAO E
COMUNICACAO
LTDA

Sim Sim 30 R$ 156,0000 R$ 4.680,0000 25/07/2022
10:16:01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Apoio para a elaboração do Pitch. Pitch é uma apresentação do
negócio com o intuito de conquistar novos parceiros ou investidores. Dentre as informações apresentadas no
Pitch podem-se destacar a Validação do Problema; a Proposta de Solução; o Tamanho do Mercado; a
Concorrência; a Validação do MVP (Produto Mínimo Viável); o Modelo de Negócio; o Plano de Marketing; o
Time envolvido; e, até os Recursos Necessários. Oferecer apoio na solução de dúvidas e práticas para o
desenvolvimento do pitch final dos projetos, por meio de atendimento individual, mentoria coletiva e
atividade(s) de treinamento (design, oratória, tecnologia e linguagem). Oferecer estrutura adequada
(analógica e digital) de acordo com o formato das apresentações finais, compondo banca de avaliadores que
ofereçam feedback para aprimoramento da apresentação final. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 4.680,0000 10.757.593/0001-99 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 2.220,0000 24.548.767/0001-18 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 2.220,0000 43.920.774/0001-43 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 2.220,0000 25.187.108/0001-66 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 2.220,0000 34.646.446/0001-00 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 2.220,0000 33.149.136/0001-17 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 2.220,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 2.200,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:05:34:347
R$ 2.000,0000 43.920.774/0001-43 26/07/2022 10:07:52:780
R$ 1.900,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:10:38:600
R$ 1.700,0000 25.187.108/0001-66 26/07/2022 10:10:44:483
R$ 1.600,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:11:10:060

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa de
proposta

26/07/2022
10:49:20

Recusa da proposta. Fornecedor: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO, CNPJ/CPF:
14.379.830/0001-86, pelo melhor lance de R$ 1.600,0000. Motivo: Licitante não apresentou
comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos
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compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
10:56:43

Recusa da proposta. Fornecedor: REALPLANE - TERCEIRIZACAO & ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
43.920.774/0001-43, pelo melhor lance de R$ 2.000,0000. Motivo: Licitante não apresentou
comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
11:59:12

Recusa da proposta. Fornecedor: ACCELERATUS ACELERADORA DE STARTUPS E PARTICIPACOES
LTDA, CNPJ/CPF: 25.187.108/0001-66, pelo melhor lance de R$ 1.700,0000. Motivo: Não foram
apresentadas documentação de HABILITAÇÃO JURÍDICA, item 9.8 do Edital; e de QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA, item 9.10 do edital.

Recusa de
proposta

26/07/2022
13:19:39

Recusa da proposta. Fornecedor: ALEXANDRE LIMA ALVES BRITO, CNPJ/CPF: 33.149.136/0001-17,
pelo melhor lance de R$ 2.220,0000. Motivo: Licitante não apresentou comprovação de aptidão para
a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta
licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por
pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
13:30:04

Recusa da proposta. Fornecedor: SANTOS ASSESSORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA,
CNPJ/CPF: 24.548.767/0001-18, pelo melhor lance de R$ 2.220,0000. Motivo: Licitante não
apresentou comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação
de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
14:19:30

Recusa da proposta. Fornecedor: TXM METHODS LTDA, CNPJ/CPF: 34.646.446/0001-00, pelo melhor
lance de R$ 2.220,0000. Motivo: Não foram apresentadas documentação de HABILITAÇÃO
JURÍDICA, item 9.8 do Edital; e de QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, item 9.10 do edital.

Recusa de
proposta

26/07/2022
14:36:11

Recusa da proposta. Fornecedor: THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA,
CNPJ/CPF: 10.757.593/0001-99, pelo melhor lance de R$ 4.680,0000. Motivo: Média aritmética do
valor da proposta superior a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração. (art.
48, §1º, "a", da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993).

Aceite de
proposta

08/08/2022
11:01:00

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TXM METHODS LTDA, CNPJ/CPF: 34.646.446/0001-00,
pelo melhor lance de R$ 2.220,0000. Motivo: Valor negociado por R$ 79.594,00 (setenta e nove mil
quinhentos e noventa e quatro reais).

Habilitação
de
fornecedor

08/08/2022
11:03:20

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TXM METHODS LTDA - CNPJ/CPF:
34.646.446/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 13 - Grupo 1 - Curso Aperfeiçoamento / Especialização Profissional

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor

Global
Data/Hora
Registro

14.379.830/0001-86 L. FERNANDO
MAZZA CURSOS E
TREINAMENTO

Sim Sim 4 R$ 74,0000 R$ 296,0000 20/07/2022
17:11:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Evento presencial, de apresentação dos Pitches. Realizar evento
público (presencial e online) para a apresentação dos pitches finais dos projetos pré-incubados, contendo
banca avaliadora. A apresentação será feita para uma banca de especialistas do ecossistema local/regional, os
quais avaliam as apresentações e a viabilidade dos projetos, com transmissão pela internet (canal específico
do Youtube), para promover transparência e visibilidade aos negócios. 
Porte da empresa: ME/EPP

24.548.767/0001-18 SANTOS
ASSESSORIA
AMBIENTAL E
ENGENHARIA LTDA

Sim Sim 4 R$ 74,0000 R$ 296,0000 25/07/2022
11:53:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Evento presencial, de apresentação dos Pitches 
Porte da empresa: ME/EPP

43.920.774/0001-43 REALPLANE -
TERCEIRIZACAO &
ENGENHARIA LTDA

Sim Sim 4 R$ 74,0000 R$ 296,0000 25/07/2022
18:39:22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Evento presencial, de apresentação dos Pitches. Realizar evento
público (presencial e online) para a apresentação dos pitches finais dos projetos pré-incubados, contendo
banca avaliadora. A apresentação será feita para uma banca de especialistas do ecossistema local/regional, os
quais avaliam as apresentações e a viabilidade dos projetos, com transmissão pela internet (canal específico
do Youtube), para promover transparência e visibilidade aos negócios. 
Porte da empresa: ME/EPP

25.187.108/0001-66 ACCELERATUS
ACELERADORA DE
STARTUPS E
PARTICIPACOES
LTDA

Sim Sim 4 R$ 74,0000 R$ 296,0000 25/07/2022
21:50:34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de Evento presencial, de apresentação dos Pitches. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.646.446/0001-00 TXM METHODS Sim Sim 4 R$ 74,0000 R$ 296,0000 25/07/2022
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LTDA 23:57:42
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 13 - Evento de apresentação dos Pitches Realizar evento público
(presencial e online) para a apresentação dos pitches finais dos projetos pré-incubados, contendo banca
avaliadora. Todos os polos deverão contar com uma banca de especialistas do ecossistema local/regional, os
quais avaliam as apresentações e a viabilidade dos projetos, com transmissão pela internet (canal específico
do Youtube), para promover transparência ao público em geral e visibilidade aos projetos. 
Porte da empresa: ME/EPP

33.149.136/0001-17 ALEXANDRE LIMA
ALVES BRITO

Sim Sim 4 R$ 74,0000 R$ 296,0000 26/07/2022
09:57:47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços de
treinamento e consultoria, como apoio para modelagem de negócios inovadores e criativos para arquitetos e
urbanistas, por meio de metodologia StartUp validada, própria ou licenciada, contemplando atividades de
palestras, workshops, diagnósticos, consultorias, cocriação, monitoramento, mentorias e pitchs, em formato
híbrido (online e presencial), a serem aplicadas em 1 (uma) turma, de forma específica para 20 (vinte)
empreendimentos de arquitetura e urbanismo vinculados ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito
Federal (CAU/DF). Evento presencial, de apresentação dos Pitches. 
Porte da empresa: ME/EPP

10.757.593/0001-99 THS TECNOLOGIA
INFORMACAO E
COMUNICACAO
LTDA

Sim Sim 4 R$ 175,0000 R$ 700,0000 25/07/2022
10:16:01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Evento presencial, de apresentação dos Pitches. Realizar evento
público (presencial e online) para a apresentação dos pitches finais dos projetos pré-incubados, contendo
banca avaliadora. A apresentação será feita para uma banca de especialistas do ecossistema local/regional, os
quais avaliam as apresentações e a viabilidade dos projetos, com transmissão pela internet (canal específico
do Youtube), para promover transparência e visibilidade aos negócios. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 700,0000 10.757.593/0001-99 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 296,0000 24.548.767/0001-18 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 296,0000 43.920.774/0001-43 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 296,0000 25.187.108/0001-66 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 296,0000 34.646.446/0001-00 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 296,0000 33.149.136/0001-17 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 296,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 170,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:06:24:883

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa de
proposta

26/07/2022
10:49:21

Recusa da proposta. Fornecedor: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO, CNPJ/CPF:
14.379.830/0001-86, pelo melhor lance de R$ 170,0000. Motivo: Licitante não apresentou
comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
10:56:43

Recusa da proposta. Fornecedor: REALPLANE - TERCEIRIZACAO & ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
43.920.774/0001-43, pelo melhor lance de R$ 296,0000. Motivo: Licitante não apresentou
comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
11:59:12

Recusa da proposta. Fornecedor: ACCELERATUS ACELERADORA DE STARTUPS E PARTICIPACOES
LTDA, CNPJ/CPF: 25.187.108/0001-66, pelo melhor lance de R$ 296,0000. Motivo: Não foram
apresentadas documentação de HABILITAÇÃO JURÍDICA, item 9.8 do Edital; e de QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA, item 9.10 do edital.

Recusa de
proposta

26/07/2022
13:19:39

Recusa da proposta. Fornecedor: ALEXANDRE LIMA ALVES BRITO, CNPJ/CPF: 33.149.136/0001-17,
pelo melhor lance de R$ 296,0000. Motivo: Licitante não apresentou comprovação de aptidão para a
prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta
licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por
pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
13:30:04

Recusa da proposta. Fornecedor: SANTOS ASSESSORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA,
CNPJ/CPF: 24.548.767/0001-18, pelo melhor lance de R$ 296,0000. Motivo: Licitante não
apresentou comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação
de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
14:19:30

Recusa da proposta. Fornecedor: TXM METHODS LTDA, CNPJ/CPF: 34.646.446/0001-00, pelo melhor
lance de R$ 296,0000. Motivo: Não foram apresentadas documentação de HABILITAÇÃO JURÍDICA,
item 9.8 do Edital; e de QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, item 9.10 do edital.

Recusa de
proposta

26/07/2022
14:36:11

Recusa da proposta. Fornecedor: THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA,
CNPJ/CPF: 10.757.593/0001-99, pelo melhor lance de R$ 700,0000. Motivo: Média aritmética do
valor da proposta superior a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração. (art.
48, §1º, "a", da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993).
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Aceite de
proposta

08/08/2022
11:01:00

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TXM METHODS LTDA, CNPJ/CPF: 34.646.446/0001-00,
pelo melhor lance de R$ 296,0000. Motivo: Valor negociado por R$ 79.594,00 (setenta e nove mil
quinhentos e noventa e quatro reais).

Habilitação
de
fornecedor

08/08/2022
11:03:20

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TXM METHODS LTDA - CNPJ/CPF:
34.646.446/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 14 - Grupo 1 - Curso Aperfeiçoamento / Especialização Profissional

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
14.379.830/0001-86 L. FERNANDO

MAZZA CURSOS
E TREINAMENTO

Sim Sim 15 R$ 74,0000 R$ 1.110,0000 20/07/2022
17:11:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Emissão e entrega dos certificados de aprovação. Emitir
certificados aos participantes do processo de pré-incubação que atingirem indicadores mínimos e satisfatórios
para a graduação no processo. 
Porte da empresa: ME/EPP

24.548.767/0001-18 SANTOS
ASSESSORIA
AMBIENTAL E
ENGENHARIA
LTDA

Sim Sim 15 R$ 74,0000 R$ 1.110,0000 25/07/2022
11:53:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Emissão e entrega dos certificados de aprovação 
Porte da empresa: ME/EPP

43.920.774/0001-43 REALPLANE -
TERCEIRIZACAO
& ENGENHARIA
LTDA

Sim Sim 15 R$ 74,0000 R$ 1.110,0000 25/07/2022
18:39:22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Emissão e entrega dos certificados de aprovação. Emitir
certificados aos participantes do processo de pré-incubação que atingirem indicadores mínimos e satisfatórios
para a graduação no processo. 
Porte da empresa: ME/EPP

25.187.108/0001-66 ACCELERATUS
ACELERADORA
DE STARTUPS E
PARTICIPACOES
LTDA

Sim Sim 15 R$ 74,0000 R$ 1.110,0000 25/07/2022
21:50:34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de Emissão e entrega dos certificados de aprovação. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.646.446/0001-00 TXM METHODS
LTDA

Sim Sim 15 R$ 74,0000 R$ 1.110,0000 25/07/2022
23:57:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 14 - Emissão e entrega dos certificados de aprovação Emitir
certificados aos participantes do processo de pré-incubação que atingirem indicadores mínimos e satisfatórios
para a graduação no processo. Os indicadores mínimos devem ser extraídos do processo de monitoramento
que acontece na plataforma específica, podendo ser destacados: a) participação do projeto nas atividades
oferecidas pelo Programa; b) comprovação de sua evolução no desenvolvimento das atividades propostas e
apresentadas no âmbito da plataforma online; c) Evolução satisfatória da Ideia/Projeto; d) Pitch Final
apresentado. 
Porte da empresa: ME/EPP

33.149.136/0001-17 ALEXANDRE LIMA
ALVES BRITO

Sim Sim 15 R$ 74,0000 R$ 1.110,0000 26/07/2022
09:57:47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços de
treinamento e consultoria, como apoio para modelagem de negócios inovadores e criativos para arquitetos e
urbanistas, por meio de metodologia StartUp validada, própria ou licenciada, contemplando atividades de
palestras, workshops, diagnósticos, consultorias, cocriação, monitoramento, mentorias e pitchs, em formato
híbrido (online e presencial), a serem aplicadas em 1 (uma) turma, de forma específica para 20 (vinte)
empreendimentos de arquitetura e urbanismo vinculados ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito
Federal (CAU/DF). Emissão e entrega dos certificados de aprovação. 
Porte da empresa: ME/EPP

10.757.593/0001-99 THS
TECNOLOGIA
INFORMACAO E
COMUNICACAO
LTDA

Sim Sim 15 R$ 154,0000 R$ 2.310,0000 25/07/2022
10:16:01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Emissão e entrega dos certificados de aprovação. Emitir
certificados aos participantes do processo de pré-incubação que atingirem indicadores mínimos e satisfatórios
para a graduação no processo. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
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R$ 2.310,0000 10.757.593/0001-99 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 1.110,0000 24.548.767/0001-18 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 1.110,0000 43.920.774/0001-43 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 1.110,0000 25.187.108/0001-66 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 1.110,0000 34.646.446/0001-00 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 1.110,0000 33.149.136/0001-17 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 1.110,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 1.000,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:06:01:980
R$ 900,0000 43.920.774/0001-43 26/07/2022 10:07:44:443
R$ 800,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:10:49:627
R$ 750,0000 25.187.108/0001-66 26/07/2022 10:10:55:897
R$ 700,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:11:15:963

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa de
proposta

26/07/2022
10:49:21

Recusa da proposta. Fornecedor: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO, CNPJ/CPF:
14.379.830/0001-86, pelo melhor lance de R$ 700,0000. Motivo: Licitante não apresentou
comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
10:56:44

Recusa da proposta. Fornecedor: REALPLANE - TERCEIRIZACAO & ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
43.920.774/0001-43, pelo melhor lance de R$ 900,0000. Motivo: Licitante não apresentou
comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
11:59:12

Recusa da proposta. Fornecedor: ACCELERATUS ACELERADORA DE STARTUPS E PARTICIPACOES
LTDA, CNPJ/CPF: 25.187.108/0001-66, pelo melhor lance de R$ 750,0000. Motivo: Não foram
apresentadas documentação de HABILITAÇÃO JURÍDICA, item 9.8 do Edital; e de QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA, item 9.10 do edital.

Recusa de
proposta

26/07/2022
13:19:39

Recusa da proposta. Fornecedor: ALEXANDRE LIMA ALVES BRITO, CNPJ/CPF: 33.149.136/0001-17,
pelo melhor lance de R$ 1.110,0000. Motivo: Licitante não apresentou comprovação de aptidão para
a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta
licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por
pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
13:30:04

Recusa da proposta. Fornecedor: SANTOS ASSESSORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA,
CNPJ/CPF: 24.548.767/0001-18, pelo melhor lance de R$ 1.110,0000. Motivo: Licitante não
apresentou comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação
de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
14:19:30

Recusa da proposta. Fornecedor: TXM METHODS LTDA, CNPJ/CPF: 34.646.446/0001-00, pelo melhor
lance de R$ 1.110,0000. Motivo: Não foram apresentadas documentação de HABILITAÇÃO
JURÍDICA, item 9.8 do Edital; e de QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, item 9.10 do edital.

Recusa de
proposta

26/07/2022
14:36:11

Recusa da proposta. Fornecedor: THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA,
CNPJ/CPF: 10.757.593/0001-99, pelo melhor lance de R$ 2.310,0000. Motivo: Média aritmética do
valor da proposta superior a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração. (art.
48, §1º, "a", da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993).

Aceite de
proposta

08/08/2022
11:01:00

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TXM METHODS LTDA, CNPJ/CPF: 34.646.446/0001-00,
pelo melhor lance de R$ 1.110,0000. Motivo: Valor negociado por R$ 79.594,00 (setenta e nove mil
quinhentos e noventa e quatro reais).

Habilitação
de
fornecedor

08/08/2022
11:03:20

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TXM METHODS LTDA - CNPJ/CPF:
34.646.446/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 15 - Grupo 1 - Curso Aperfeiçoamento / Especialização Profissional

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
43.920.774/0001-43 REALPLANE -

TERCEIRIZACAO
& ENGENHARIA
LTDA

Sim Sim 100 R$ 64,0600 R$ 6.406,0000 25/07/2022
18:39:22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plataforma Digital. A Plataforma digital de acesso e
acompanhamento dos Projetos Pré-Incubados precisará possuir, ao menos, as seguintes funcionalidades:
Permitir o acesso individualizado de todos os integrantes das equipes, inclusive mentores, de cada um dos
Projetos aprovados no processo seletivo durante a pré-incubação e para o acompanhamento das atividades
online; Apresentar um ambiente interativo composto por ferramentas automatizadas, necessárias ao
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desenvolvimento dos projetos no período de pré-incubação; Garantir o acesso único e exclusivo aos
participantes da pré-incubação, cujo cadastro é pessoal, sigiloso e intransferível, seguindo as normas de
segurança previstas na LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais); Possuir agenda compartilhável entre
os integrantes; Oferecer ferramenta de mensagens instantânea (chat), exclusiva para assuntos da pré-
incubação e disponibilizada aos participantes para uso no computador e no smartphone, permitindo a interação
em tempo real entre os integrantes das equipes e dos projetos, de forma a complementar e centralizar a
comunicação; 
Porte da empresa: ME/EPP

14.379.830/0001-86 L. FERNANDO
MAZZA CURSOS
E TREINAMENTO

Sim Sim 100 R$ 74,0000 R$ 7.400,0000 20/07/2022
17:11:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plataforma Digital. A Plataforma digital de acesso e
acompanhamento dos Projetos Pré-Incubados precisará possuir, ao menos, as seguintes funcionalidades:
Permitir o acesso individualizado de todos os integrantes das equipes, inclusive mentores, de cada um dos
Projetos aprovados no processo seletivo durante a pré-incubação e para o acompanhamento das atividades
online; Apresentar um ambiente interativo composto por ferramentas automatizadas, necessárias ao
desenvolvimento dos projetos no período de pré-incubação; Garantir o acesso único e exclusivo aos
participantes da pré-incubação, cujo cadastro é pessoal, sigiloso e intransferível, seguindo as normas de
segurança previstas na LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais); Possuir agenda compartilhável entre
os integrantes; Oferecer ferramenta de mensagens instantânea (chat), exclusiva para assuntos da pré-
incubação e disponibilizada aos participantes para uso no computador e no smartphone, permitindo a interação
em tempo real entre os integrantes das equipes e dos projetos, de forma a complementar e centralizar a
comunicação; 
Porte da empresa: ME/EPP

24.548.767/0001-18 SANTOS
ASSESSORIA
AMBIENTAL E
ENGENHARIA
LTDA

Sim Sim 100 R$ 74,0000 R$ 7.400,0000 25/07/2022
11:53:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plataforma Digital. 
Porte da empresa: ME/EPP

25.187.108/0001-66 ACCELERATUS
ACELERADORA
DE STARTUPS E
PARTICIPACOES
LTDA

Sim Sim 100 R$ 74,0000 R$ 7.400,0000 25/07/2022
21:50:34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de Plataforma Digital. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.646.446/0001-00 TXM METHODS
LTDA

Sim Sim 100 R$ 74,0000 R$ 7.400,0000 25/07/2022
23:57:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 15 - Plataforma Digital O programa de pré-incubação estará
apoiado por plataforma com base web, nela se encontram mais de 30 atividades que podem ser realizadas de
forma não-linear conforme a metodologia preconiza. Cada atividade tem e-books, vídeos de apoio, recursos
que facilitam a aplicação ou ampliam os conhecimentos sobre o tema. Existem também “exercícios" em cada
atividade que servem para validar o processo de construção dos negócios e que vai, apoiado pelas palestras,
workshops e treinamentos, formatar seu book final do negócio. 
Porte da empresa: ME/EPP

33.149.136/0001-17 ALEXANDRE
LIMA ALVES
BRITO

Sim Sim 100 R$ 74,0000 R$ 7.400,0000 26/07/2022
09:57:47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços de
treinamento e consultoria, como apoio para modelagem de negócios inovadores e criativos para arquitetos e
urbanistas, por meio de metodologia StartUp validada, própria ou licenciada, contemplando atividades de
palestras, workshops, diagnósticos, consultorias, cocriação, monitoramento, mentorias e pitchs, em formato
híbrido (online e presencial), a serem aplicadas em 1 (uma) turma, de forma específica para 20 (vinte)
empreendimentos de arquitetura e urbanismo vinculados ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito
Federal (CAU/DF). Plataforma Digital. 
Porte da empresa: ME/EPP

10.757.593/0001-99 THS
TECNOLOGIA
INFORMACAO E
COMUNICACAO
LTDA

Sim Sim 100 R$ 156,0000 R$ 15.600,0000 25/07/2022
10:16:01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plataforma Digital. A Plataforma digital de acesso e
acompanhamento dos Projetos Pré-Incubados precisará possuir, ao menos, as seguintes funcionalidades:
Permitir o acesso individualizado de todos os integrantes das equipes, inclusive mentores, de cada um dos
Projetos aprovados no processo seletivo durante a pré-incubação e para o acompanhamento das atividades
online; Apresentar um ambiente interativo composto por ferramentas automatizadas, necessárias ao
desenvolvimento dos projetos no período de pré-incubação; Garantir o acesso único e exclusivo aos
participantes da pré-incubação, cujo cadastro é pessoal, sigiloso e intransferível, seguindo as normas de
segurança previstas na LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais); Possuir agenda compartilhável entre
os integrantes; Oferecer ferramenta de mensagens instantânea (chat), exclusiva para assuntos da pré-
incubação e disponibilizada aos participantes para uso no computador e no smartphone, permitindo a interação
em tempo real entre os integrantes das equipes e dos projetos, de forma a complementar e centralizar a
comunicação; 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 15.600,0000 10.757.593/0001-99 26/07/2022 10:00:01:987
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R$ 7.400,0000 24.548.767/0001-18 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 7.400,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 7.400,0000 25.187.108/0001-66 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 7.400,0000 34.646.446/0001-00 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 7.400,0000 33.149.136/0001-17 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 6.406,0000 43.920.774/0001-43 26/07/2022 10:00:01:987
R$ 6.200,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:02:46:117
R$ 6.000,0000 43.920.774/0001-43 26/07/2022 10:07:48:730
R$ 5.000,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:10:44:517
R$ 4.900,0000 25.187.108/0001-66 26/07/2022 10:11:03:377
R$ 4.600,0000 14.379.830/0001-86 26/07/2022 10:11:23:227

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa de
proposta

26/07/2022
10:49:21

Recusa da proposta. Fornecedor: L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO, CNPJ/CPF:
14.379.830/0001-86, pelo melhor lance de R$ 4.600,0000. Motivo: Licitante não apresentou
comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
10:56:44

Recusa da proposta. Fornecedor: REALPLANE - TERCEIRIZACAO & ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
43.920.774/0001-43, pelo melhor lance de R$ 6.000,0000. Motivo: Licitante não apresentou
comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
11:59:12

Recusa da proposta. Fornecedor: ACCELERATUS ACELERADORA DE STARTUPS E PARTICIPACOES
LTDA, CNPJ/CPF: 25.187.108/0001-66, pelo melhor lance de R$ 4.900,0000. Motivo: Não foram
apresentadas documentação de HABILITAÇÃO JURÍDICA, item 9.8 do Edital; e de QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA, item 9.10 do edital.

Recusa de
proposta

26/07/2022
13:19:39

Recusa da proposta. Fornecedor: ALEXANDRE LIMA ALVES BRITO, CNPJ/CPF: 33.149.136/0001-17,
pelo melhor lance de R$ 7.400,0000. Motivo: Licitante não apresentou comprovação de aptidão para
a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta
licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por
pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
13:30:04

Recusa da proposta. Fornecedor: SANTOS ASSESSORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA,
CNPJ/CPF: 24.548.767/0001-18, pelo melhor lance de R$ 7.400,0000. Motivo: Licitante não
apresentou comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação
de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 23.3.1.

Recusa de
proposta

26/07/2022
14:19:30

Recusa da proposta. Fornecedor: TXM METHODS LTDA, CNPJ/CPF: 34.646.446/0001-00, pelo melhor
lance de R$ 7.400,0000. Motivo: Não foram apresentadas documentação de HABILITAÇÃO
JURÍDICA, item 9.8 do Edital; e de QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, item 9.10 do edital.

Recusa de
proposta

26/07/2022
14:36:11

Recusa da proposta. Fornecedor: THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA,
CNPJ/CPF: 10.757.593/0001-99, pelo melhor lance de R$ 15.600,0000. Motivo: Média aritmética do
valor da proposta superior a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração. (art.
48, §1º, "a", da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993).

Aceite de
proposta

08/08/2022
11:01:00

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TXM METHODS LTDA, CNPJ/CPF: 34.646.446/0001-00,
pelo melhor lance de R$ 7.400,0000 e com valor negociado a R$ 7.000,0000. Motivo: Valor
negociado por R$ 79.594,00 (setenta e nove mil quinhentos e noventa e quatro reais). - Valor
negociado por R$ 79.594,00 (setenta e nove mil quinhentos e noventa e quatro reais).

Habilitação
de
fornecedor

08/08/2022
11:03:20

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TXM METHODS LTDA - CNPJ/CPF:
34.646.446/0001-00

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
HISTÓRICO DO Grupo 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Global Data/Hora

Registro
43.920.774/0001-43 REALPLANE -

TERCEIRIZACAO &
ENGENHARIA LTDA

Sim Sim - R$ 79.000,0000 25/07/2022
18:39:22

14.379.830/0001-86 L. FERNANDO MAZZA
CURSOS E TREINAMENTO

Sim Sim - R$ 79.994,0000 20/07/2022
17:11:46

24.548.767/0001-18 SANTOS ASSESSORIA
AMBIENTAL E ENGENHARIA
LTDA

Sim Sim - R$ 79.994,0000 25/07/2022
11:53:58
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25.187.108/0001-66 ACCELERATUS
ACELERADORA DE STARTUPS
E PARTICIPACOES LTDA

Sim Sim - R$ 79.994,0000 25/07/2022
21:50:34

34.646.446/0001-00 TXM METHODS LTDA Sim Sim - R$ 79.994,0000 25/07/2022
23:57:42

33.149.136/0001-17 ALEXANDRE LIMA ALVES
BRITO

Sim Sim - R$ 79.994,0000 26/07/2022
09:57:47

10.757.593/0001-99 THS TECNOLOGIA
INFORMACAO E
COMUNICACAO LTDA

Sim Sim - R$ 164.392,0000 25/07/2022
10:16:02

Eventos do Grupo
Evento Data Observações

Abertura 26/07/2022
10:02:05 Item aberto para lances.

Encerramento etapa
aberta

26/07/2022
10:21:31 Item com etapa aberta encerrada.

Sorteio eletrônico 26/07/2022
10:21:31

Item teve empate real para o valor 79.994,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre
os fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 26/07/2022
10:21:31 Item encerrado para lances.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

26/07/2022
14:49:37

Convocado para envio de anexo o fornecedor L. FERNANDO MAZZA CURSOS E
TREINAMENTO, CNPJ/CPF: 14.379.830/0001-86.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

26/07/2022
14:50:04

Convocado para envio de anexo o fornecedor REALPLANE - TERCEIRIZACAO &
ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 43.920.774/0001-43.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

26/07/2022
14:50:17

Convocado para envio de anexo o fornecedor ACCELERATUS ACELERADORA DE
STARTUPS E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ/CPF: 25.187.108/0001-66.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

26/07/2022
14:50:29

Convocado para envio de anexo o fornecedor ALEXANDRE LIMA ALVES BRITO, CNPJ/CPF:
33.149.136/0001-17.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

26/07/2022
14:50:52

Convocado para envio de anexo o fornecedor SANTOS ASSESSORIA AMBIENTAL E
ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 24.548.767/0001-18.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

26/07/2022
14:51:00

Convocado para envio de anexo o fornecedor TXM METHODS LTDA, CNPJ/CPF:
34.646.446/0001-00.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

26/07/2022
14:51:06

Convocado para envio de anexo o fornecedor THS TECNOLOGIA INFORMACAO E
COMUNICACAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.757.593/0001-99.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

08/08/2022
08:16:16

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TXM METHODS LTDA,
CNPJ/CPF: 34.646.446/0001-00.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

08/08/2022
08:19:06

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor L. FERNANDO MAZZA
CURSOS E TREINAMENTO, CNPJ/CPF: 14.379.830/0001-86.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

08/08/2022
10:38:11

Convocado para envio de anexo o fornecedor TXM METHODS LTDA, CNPJ/CPF:
34.646.446/0001-00.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

08/08/2022
11:01:37

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor REALPLANE -
TERCEIRIZACAO & ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 43.920.774/0001-43.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

08/08/2022
11:01:54

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ACCELERATUS
ACELERADORA DE STARTUPS E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ/CPF: 25.187.108/0001-66.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

08/08/2022
11:02:01

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ALEXANDRE
LIMA ALVES BRITO, CNPJ/CPF: 33.149.136/0001-17.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

08/08/2022
11:02:10

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SANTOS
ASSESSORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 24.548.767/0001-18.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

08/08/2022
11:02:15

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TXM METHODS
LTDA, CNPJ/CPF: 34.646.446/0001-00.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

08/08/2022
11:02:19

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor THS
TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.757.593/0001-99.

Habilitação de
fornecedor

08/08/2022
11:03:20

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TXM METHODS LTDA - CNPJ/CPF:
34.646.446/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem
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Sistema 26/07/2022
10:00:02

A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas
automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão
estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre

09:00 e 12:00 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2
minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 26/07/2022
10:00:13

A abertura do item G1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-
se conectados.

Pregoeiro 26/07/2022
10:01:45

Bom dia! Senhores (as), a sessão pública inicia em 1min.

Sistema 26/07/2022
10:02:05

O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 26/07/2022
10:08:42

Senhores (as), melhorem suas propostas, não percam esta oportunidade.

Sistema 26/07/2022
10:21:31

O item G1 teve empate real para o valor 79.994,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 26/07/2022

10:21:31
O item G1 está encerrado.

Sistema 26/07/2022
10:22:09

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 26/07/2022
10:27:36

Senhores (as), estamos verificando a documentação anexada.

Pregoeiro 26/07/2022
12:01:29

Senhores (as), a sessão pública será suspensa. Retomaremos após às 13hs de hoje.

Pregoeiro 26/07/2022
13:05:34

Boa tarde! Senhores (as), estamos retomando a sessão pública.

Pregoeiro 26/07/2022
13:22:16

Continuamos verificando a documentação anexada.

Pregoeiro 26/07/2022
14:42:06

Será reaberto prazo (8 dias úteis) para apresentação de novas propostas, com fulcro
no art. 48, § 3º, Lei 8.666/1993, permite a ampla reformulação das propostas

anteriores, observados os ajustes necessários a afastar as causas ensejadoras da
desclassificação, cujo resultado não poderá ultrapassar o valor global máximo da

proposta anterior de cada licitante.
Sistema 26/07/2022

14:49:37
Senhor fornecedor L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO, CNPJ/CPF:

14.379.830/0001-86, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema 26/07/2022

14:50:04
Senhor fornecedor REALPLANE - TERCEIRIZACAO & ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:

43.920.774/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema 26/07/2022

14:50:17
Senhor fornecedor ACCELERATUS ACELERADORA DE STARTUPS E PARTICIPACOES

LTDA, CNPJ/CPF: 25.187.108/0001-66, solicito o envio do anexo referente ao grupo
G1.

Sistema 26/07/2022
14:50:29

Senhor fornecedor ALEXANDRE LIMA ALVES BRITO, CNPJ/CPF: 33.149.136/0001-17,
solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Sistema 26/07/2022
14:50:52

Senhor fornecedor SANTOS ASSESSORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
24.548.767/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Sistema 26/07/2022
14:51:00

Senhor fornecedor TXM METHODS LTDA, CNPJ/CPF: 34.646.446/0001-00, solicito o
envio do anexo referente ao grupo G1.

Sistema 26/07/2022
14:51:06

Senhor fornecedor THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, CNPJ/CPF:
10.757.593/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 26/07/2022
14:57:07

Prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova proposta e documentação, com
fulcro no art. 48, § 3º, da Lei 8.666/1993. A Sessão Pública será retomada às 10hs, do

dia 8 de agosto de 2022.
Sistema 08/08/2022

08:16:16
Senhor Pregoeiro, o fornecedor TXM METHODS LTDA, CNPJ/CPF: 34.646.446/0001-00,

enviou o anexo para o grupo G1.
Sistema 08/08/2022

08:19:06
Senhor Pregoeiro, o fornecedor L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO,

CNPJ/CPF: 14.379.830/0001-86, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro 08/08/2022

08:32:02
Bom dia! Senhoras e Senhores, a sessão pública será retomada às 10hs de hoje,

havendo dificuldades, favor encaminhar documentação para licitaCAU@caudf.gov.br.
Pregoeiro 08/08/2022

08:35:39
Será oportunizado um último lance para cada empresa, ajustem suas propostas já

enviem com o melhor preço possível. Não percam essa oportunidade.
Pregoeiro 08/08/2022

10:06:31
Para TXM METHODS LTDA - Solicito que envie vosso melhor lance.

34.646.446/0001-
00

08/08/2022
10:09:53

Nossa lance é de R$ 79.594,00

Pregoeiro 08/08/2022
10:16:09

Para TXM METHODS LTDA - Podemos fechar em R$ 60.000,00?

34.646.446/0001-
00

08/08/2022
10:21:55

Prezado pregoeiro nosso último lance é de R$ 79.594,00, tendo em vista nossa
experiência de muitos anos realizando o objeto da licitação em dezenas de cidades em
vários Estados do Brasil. Abaixo deste valor não é possível executar o objeto, pois seria

inexequível. Prezamos pelo atendimento de melhor qualidade para satisfação e
resultado para o cliente.
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Pregoeiro 08/08/2022
10:29:50

Senhoras e Senhores, solicitamos que enviem, na prazo de 20 (vinte) minutos,
documentação com os ajustes necessários a afastar as causas ensejadoras da

desclassificação na sessão do dia 26 de julho de 2022.
Pregoeiro 08/08/2022

10:36:06
Para TXM METHODS LTDA - Solicito envio de documento de identificação do(s)

representante(s) legal(is) da empresa.
Sistema 08/08/2022

10:38:11
Senhor fornecedor TXM METHODS LTDA, CNPJ/CPF: 34.646.446/0001-00, solicito o

envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema 08/08/2022

11:01:37
Senhor fornecedor REALPLANE - TERCEIRIZACAO & ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:

43.920.774/0001-43, o prazo para envio de anexo para o grupo G1 foi encerrado pelo
Pregoeiro.

Sistema 08/08/2022
11:01:54

Senhor fornecedor ACCELERATUS ACELERADORA DE STARTUPS E PARTICIPACOES
LTDA, CNPJ/CPF: 25.187.108/0001-66, o prazo para envio de anexo para o grupo G1

foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema 08/08/2022

11:02:01
Senhor fornecedor ALEXANDRE LIMA ALVES BRITO, CNPJ/CPF: 33.149.136/0001-17, o

prazo para envio de anexo para o grupo G1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema 08/08/2022

11:02:10
Senhor fornecedor SANTOS ASSESSORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
24.548.767/0001-18, o prazo para envio de anexo para o grupo G1 foi encerrado pelo

Pregoeiro.
Sistema 08/08/2022

11:02:15
Senhor fornecedor TXM METHODS LTDA, CNPJ/CPF: 34.646.446/0001-00, o prazo para

envio de anexo para o grupo G1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema 08/08/2022

11:02:19
Senhor fornecedor THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA, CNPJ/CPF:
10.757.593/0001-99, o prazo para envio de anexo para o grupo G1 foi encerrado pelo

Pregoeiro.
Sistema 08/08/2022

11:03:22
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro 08/08/2022

11:04:21
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 08/08/2022 às

11:33:00.
34.646.446/0001-

00
08/08/2022
11:14:09

Sr. pregoeiro, poderia nos informar qual a situação da empresa TXM Methods
(habilitada ou não), pois não encontramos de forma clara no sistema esta informação?

Pregoeiro 08/08/2022
11:29:58

A empresa TXM Methods está habilitada.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 12/07/2022
10:00:53

Abertura da sessão
pública

26/07/2022
10:00:02 Abertura da sessão pública

Julgamento de
propostas

26/07/2022
10:22:09 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

26/07/2022
12:03:25 Previsão de reabertura: 26/07/2022 13:00:00; Suspensão para intervalo de almoço.

Reativação 26/07/2022
13:04:43

Suspensão
administrativa

27/07/2022
12:36:44

Previsão de reabertura: 08/08/2022 10:00:00; Reaberto prazo (8 dias úteis) para
apresentação de novas propostas, com fulcro no art. 48, § 3º, Lei 8.666/1993, permitindo a
ampla reformulação das propostas anteriores, observados os ajustes necessários a afastar
as causas ensejadoras da desclassificação.

Reativação 08/08/2022
08:10:37

Abertura do prazo 08/08/2022
11:03:22 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

08/08/2022
11:04:21 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 08/08/2022 às 11:33:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens.
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto
10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:37 horas do dia 08 de agosto
de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
ANDERSON VIANA DE PAULA 
Pregoeiro Oficial

JULIANA SEVERO DOS SANTOS
Equipe de Apoio
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MARCUS THEODORO DE CARVALHO
Equipe de Apoio

PHELLIPE MARCCELO MACEDO RODRIGUES
Equipe de Apoio

Voltar   
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