ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
Dependência: ANATER - ANATER - (DF)
Licitação: (Ano: 2020/ ANATER / Nº Processo: 006)
às 09:01:17 horas do dia 19/08/2020 no endereço ST SBN QUADRA 1 BLOCO D-EDIF
PALACIO DO DESENV 6 ANDAR, bairro ASA NORTE, da cidade de BRASILIA - DF,
reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). JULIMARA CARDOSO DE OLIVEIRA, e a
respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão
Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 006 - 2020/005 que tem por objeto
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS DE APOIO À GESTÃO ORGANIZACIONAL, GESTÃO ESTRATÉGICA
E GOVERNANÇA.
Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:
Lote (1) - Contratação de consultoria para prestação de serviços técnicos especializados de
apoio à gestão organizacional, gestão estratégica e governança conforme especificações
constantes do Termo de Referência, Anexo desse edital, do compreendendo: Revisar e
atualizar o Planejamento Estratégico da Anater; Análise e modelagem de processos,
definição de indicadores de desempenho; Análise, diagnóstico, desenvolvimento e
implementação de projeto de reestruturação organizacional; Análise, elaboração e
implantação de instrumentos normativos de Gestão Administrativa e de Gestão de Pessoas,
entre eles o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) da Anater.
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

18/08/2020 16:29:33:812 SPOT REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

R$ 318.000,00

ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO 17/08/2020 15:00:54:427 ALBERTO
EPP

R$ 318.000,00

EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVICOS
17/08/2020 16:42:14:472 QUANTICA
LTDA -

R$ 317.000,00

12/08/2020 15:26:27:241 S. MEDEIROS & MORAIS LTDA. - ME

R$ 317.999,99

18/08/2020 11:01:51:131 MBS ESTRATEGIAS E SISTEMAS LTDA

R$ 316.000,00

13/08/2020 17:43:20:267 VR CONSULTORIA LTDA - EPP

R$ 318.000,00

DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA
18/08/2020 23:26:40:331 ELOGROUP
LTDA

R$ 317.999,99

18/08/2020 21:57:26:659 EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO EIRELI

R$ 318.000,00

14/08/2020 08:03:17:336 PERFIX ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME

R$ 318.000,00

18/08/2020 08:54:29:674 L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

R$ 280.000,00

18/08/2020 15:40:45:108 MACIEL ASSESSORES S/S LTDA

R$ 317.999,00

18/08/2020 22:34:02:514 PLM - AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

R$ 300.000,00

INTEGRATION PARTNERS DO BRASIL
18/08/2020 14:09:36:694 BUSINESS
CONSULTORI

R$ 312.246,59
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18/08/2020 17:27:42:208 HUMANT DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA

R$ 317.999,99

CONSULTORIA EMPRESARIAL E
19/08/2020 00:27:06:489 ARCANJO
DESENVOLVIMENTO

R$ 254.600,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:
Lote (1) - Contratação de consultoria para prestação de serviços técnicos especializados de
apoio à gestão organizacional, gestão estratégica e governança conforme especificações
constantes do Termo de Referência, Anexo desse edital, do compreendendo: Revisar e
atualizar o Planejamento Estratégico da Anater; Análise e modelagem de processos,
definição de indicadores de desempenho; Análise, diagnóstico, desenvolvimento e
implementação de projeto de reestruturação organizacional; Análise, elaboração e
implantação de instrumentos normativos de Gestão Administrativa e de Gestão de Pessoas,
entre eles o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) da Anater.
Data-Hora

Fornecedor

Lance

20/08/2020 10:58:03:130 PERFIX ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME

R$ 77.000,00

CONSULTORIA EMPRESARIAL E
20/08/2020 10:56:23:766 ARCANJO
DESENVOLVIMENTO

R$ 78.900,00

19/08/2020 09:36:09:560 L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

R$ 127.450,00

19/08/2020 09:23:30:100 HUMANT DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA

R$ 144.000,00

19/08/2020 09:21:31:145 MBS ESTRATEGIAS E SISTEMAS LTDA

R$ 164.990,00

20/08/2020 10:45:29:295 S. MEDEIROS & MORAIS LTDA. - ME

R$ 199.499,00

20/08/2020 10:22:29:595 EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO EIRELI

R$ 199.500,00

EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVICOS
19/08/2020 09:12:59:351 QUANTICA
LTDA -

R$ 207.000,00

ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO 19/08/2020 09:21:40:905 ALBERTO
EPP

R$ 219.995,00

19/08/2020 09:20:19:660 SPOT REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

R$ 219.999,99

19/08/2020 09:40:26:870 VR CONSULTORIA LTDA - EPP

R$ 278.000,00

19/08/2020 09:20:05:793 PLM - AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

R$ 278.999,99

19/08/2020 09:10:38:627 MACIEL ASSESSORES S/S LTDA

R$ 312.245,00

INTEGRATION PARTNERS DO BRASIL
18/08/2020 14:09:36:694 BUSINESS
CONSULTORI

R$ 312.246,59

DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA
18/08/2020 23:26:40:331 ELOGROUP
LTDA

R$ 317.999,99

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o
menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da
disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto
bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e
o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:
No dia 20/08/2020, às 11:01:32 horas, no lote (1) - Contratação de consultoria para
prestação de serviços técnicos especializados de apoio à gestão organizacional, gestão
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estratégica e governança conforme especificações constantes do Termo de Referência,
Anexo desse edital, do compreendendo: Revisar e atualizar o Planejamento Estratégico da
Anater; Análise e modelagem de processos, definição de indicadores de desempenho;
Análise, diagnóstico, desenvolvimento e implementação de projeto de reestruturação
organizacional; Análise, elaboração e implantação de instrumentos normativos de Gestão
Administrativa e de Gestão de Pessoas, entre eles o Plano de Cargos, Carreiras e Salários
(PCCS) da Anater. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração
foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia
20/08/2020, às 11:33:09 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 20/08/2020, às 11:33:09 horas, no lote (1) - Contratação de consultoria para
prestação de serviços técnicos especializados de apoio à gestão organizacional, gestão
estratégica e governança conforme especificações constantes do Termo de Referência,
Anexo desse edital, do compreendendo: Revisar e atualizar o Planejamento Estratégico da
Anater; Análise e modelagem de processos, definição de indicadores de desempenho;
Análise, diagnóstico, desenvolvimento e implementação de projeto de reestruturação
organizacional; Análise, elaboração e implantação de instrumentos normativos de Gestão
Administrativa e de Gestão de Pessoas, entre eles o Plano de Cargos, Carreiras e Salários
(PCCS) da Anater. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da
alteração foi o seguinte: Disputa encerrada. Licitação arrematada. No dia 20/08/2020, às
11:37:08 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 20/08/2020, às 11:37:08 horas, no lote (1) - Contratação de consultoria para
prestação de serviços técnicos especializados de apoio à gestão organizacional, gestão
estratégica e governança conforme especificações constantes do Termo de Referência,
Anexo desse edital, do compreendendo: Revisar e atualizar o Planejamento Estratégico da
Anater; Análise e modelagem de processos, definição de indicadores de desempenho;
Análise, diagnóstico, desenvolvimento e implementação de projeto de reestruturação
organizacional; Análise, elaboração e implantação de instrumentos normativos de Gestão
Administrativa e de Gestão de Pessoas, entre eles o Plano de Cargos, Carreiras e Salários
(PCCS) da Anater. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração
foi o seguinte: lote arrematada. No dia 20/08/2020, às 14:51:57 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 20/08/2020, às 14:51:57 horas, no lote (1) - Contratação de consultoria para
prestação de serviços técnicos especializados de apoio à gestão organizacional, gestão
estratégica e governança conforme especificações constantes do Termo de Referência,
Anexo desse edital, do compreendendo: Revisar e atualizar o Planejamento Estratégico da
Anater; Análise e modelagem de processos, definição de indicadores de desempenho;
Análise, diagnóstico, desenvolvimento e implementação de projeto de reestruturação
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organizacional; Análise, elaboração e implantação de instrumentos normativos de Gestão
Administrativa e de Gestão de Pessoas, entre eles o Plano de Cargos, Carreiras e Salários
(PCCS) da Anater. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da
alteração foi o seguinte: O Arrematante encontra-se devidamente habilitado. No dia
21/08/2020, às 14:54:55 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 21/08/2020, às 14:54:55 horas, no lote (1) - Contratação de consultoria para
prestação de serviços técnicos especializados de apoio à gestão organizacional, gestão
estratégica e governança conforme especificações constantes do Termo de Referência,
Anexo desse edital, do compreendendo: Revisar e atualizar o Planejamento Estratégico da
Anater; Análise e modelagem de processos, definição de indicadores de desempenho;
Análise, diagnóstico, desenvolvimento e implementação de projeto de reestruturação
organizacional; Análise, elaboração e implantação de instrumentos normativos de Gestão
Administrativa e de Gestão de Pessoas, entre eles o Plano de Cargos, Carreiras e Salários
(PCCS) da Anater. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração
foi o seguinte: Adjudico com vencedor do certame a empresa arrematante. No dia
21/08/2020, às 14:55:31 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 21/08/2020, às 14:55:31 horas, no lote (1) - Contratação de consultoria para
prestação de serviços técnicos especializados de apoio à gestão organizacional, gestão
estratégica e governança conforme especificações constantes do Termo de Referência,
Anexo desse edital, do compreendendo: Revisar e atualizar o Planejamento Estratégico da
Anater; Análise e modelagem de processos, definição de indicadores de desempenho;
Análise, diagnóstico, desenvolvimento e implementação de projeto de reestruturação
organizacional; Análise, elaboração e implantação de instrumentos normativos de Gestão
Administrativa e de Gestão de Pessoas, entre eles o Plano de Cargos, Carreiras e Salários
(PCCS) da Anater. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração
foi o seguinte: xx. No dia 21/08/2020, às 14:55:57 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 21/08/2020, às 14:55:57 horas, no lote (1) - Contratação de consultoria para
prestação de serviços técnicos especializados de apoio à gestão organizacional, gestão
estratégica e governança conforme especificações constantes do Termo de Referência,
Anexo desse edital, do compreendendo: Revisar e atualizar o Planejamento Estratégico da
Anater; Análise e modelagem de processos, definição de indicadores de desempenho;
Análise, diagnóstico, desenvolvimento e implementação de projeto de reestruturação
organizacional; Análise, elaboração e implantação de instrumentos normativos de Gestão
Administrativa e de Gestão de Pessoas, entre eles o Plano de Cargos, Carreiras e Salários
(PCCS) da Anater. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da
alteração foi o seguinte: xxx. No dia 21/08/2020, às 14:56:23 horas, a situação do lote foi
finalizada.
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No dia 21/08/2020, às 14:56:23 horas, no lote (1) - Contratação de consultoria para
prestação de serviços técnicos especializados de apoio à gestão organizacional, gestão
estratégica e governança conforme especificações constantes do Termo de Referência,
Anexo desse edital, do compreendendo: Revisar e atualizar o Planejamento Estratégico da
Anater; Análise e modelagem de processos, definição de indicadores de desempenho;
Análise, diagnóstico, desenvolvimento e implementação de projeto de reestruturação
organizacional; Análise, elaboração e implantação de instrumentos normativos de Gestão
Administrativa e de Gestão de Pessoas, entre eles o Plano de Cargos, Carreiras e Salários
(PCCS) da Anater. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração
foi o seguinte: adjudico.
No dia 21/08/2020, às 14:56:23 horas, no lote (1) - Contratação de consultoria para
prestação de serviços técnicos especializados de apoio à gestão organizacional, gestão
estratégica e governança conforme especificações constantes do Termo de Referência,
Anexo desse edital, do compreendendo: Revisar e atualizar o Planejamento Estratégico da
Anater; Análise e modelagem de processos, definição de indicadores de desempenho;
Análise, diagnóstico, desenvolvimento e implementação de projeto de reestruturação
organizacional; Análise, elaboração e implantação de instrumentos normativos de Gestão
Administrativa e de Gestão de Pessoas, entre eles o Plano de Cargos, Carreiras e Salários
(PCCS) da Anater. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da
licitação á empresa PERFIX ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME com o valor R$
77.000,00.
No dia 21/08/2020, às 10:10:12 horas, no lote (1) - Contratação de consultoria para
prestação de serviços técnicos especializados de apoio à gestão organizacional, gestão
estratégica e governança conforme especificações constantes do Termo de Referência,
Anexo desse edital, do compreendendo: Revisar e atualizar o Planejamento Estratégico da
Anater; Análise e modelagem de processos, definição de indicadores de desempenho;
Análise, diagnóstico, desenvolvimento e implementação de projeto de reestruturação
organizacional; Análise, elaboração e implantação de instrumentos normativos de Gestão
Administrativa e de Gestão de Pessoas, entre eles o Plano de Cargos, Carreiras e Salários
(PCCS) da Anater.. Recusada a interposição do recurso ora apresento. Não restou dúvidas
quanto a comprovação de capacidade técnica constantes dos atestados e declarações
apresentados pela empresa arrematante, contemplando todos os produtos objetos desta
licitação.
No dia 25/08/2020, às 14:52:00 horas, a autoridade competente da licitação - ADEMAR
SILVA JUNIOR - alterou a situação da licitação para homologada.
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Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa
declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações
detalhadas sobre o andamento do processo.
JULIMARA CARDOSO DE OLIVEIRA
Pregoeiro da disputa
ADEMAR SILVA JUNIOR
Autoridade Competente
WEDSON SERAFIM DA SILVA
Membro Equipe Apoio
ANDERSON LEONIR AHLERT
Membro Equipe Apoio
Proponentes:
08.202.383/0001-92 ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO - EPP
20.772.110/0001-89 ARCANJO CONSULTORIA EMPRESARIAL E DESENVOLVIMENTO
17.255.079/0001-02 BUSINESS INTEGRATION PARTNERS DO BRASIL CONSULTORI
08.670.505/0001-75 ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA
08.925.028/0001-41 EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO EIRELI
06.207.694/0001-19 HUMANT DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
14.379.830/0001-86 L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO
11.880.336/0001-02 MACIEL ASSESSORES S/S LTDA
00.945.424/0001-29 MBS ESTRATEGIAS E SISTEMAS LTDA
10.483.942/0001-21 PERFIX ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME
32.681.701/0001-20 PLM - AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA
32.908.188/0001-67 QUANTICA EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 05.823.127/0001-24 S. MEDEIROS & MORAIS LTDA. - ME
00.729.160/0001-76 SPOT REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
17.278.191/0001-50 VR CONSULTORIA LTDA - EPP
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