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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 03/2013 (processo n",

121.000.285/2012) - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODE-

PLAN. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Aos quatorze dias do mês de março de dois mil e treze, às dez horas e cinco minutos, na

sala n? 209 do Edifício da CODEPLAN, reuniram-se o Pregoeiro e Senhores Vera Maria Lúcio,

matrícula 0473-1, Abimael Tavares da Silva, matricula n° 2094-X, designados Instrução Presi n".

14/2013, em atendimento às disposições contidas na Lei n". 10.520/2002, Decreto n°.

23.460/2002 para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Presencial n". 03/2013, referente

ao Processo n°. 121.000.285/2012, cujo objeto em suma é "Contrafação de empresa especializa-

da para fornecimento de uma solução global de Call Center, para atender aos serviços da Central

Única de Atendimento Telefônico do Governo do Distrito Federal, envolvendo todos os recursos

tecnológicos e humanos, incluindo pesquisa e desenvolvimento de métodos, técnicas e padrões,

interação e relacionamento com os usuários por meio de multicanais (telefone, e-meil, chat, web,

mídias sociais etc ...), de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência e anexos

(I a V) do Editar Iniciado os trabalhos, o Senhor Pregoeiro convidou os presentes a credenciar-se

a participar do certame, compareceram as empresas: a) Mariana Van Erven Santos Epp, CNPJ

10.462.672.0001-72, endereço SCIA 15, Conjunto 03, Loja 11, Setor Industrial Brasília DF, através

de seu representante legal Rogério Dourado Cruz Bittencourt, brasileiro, RG n° 08892471-88

SSP/BA, CPF n° 797.470.435-72 b) BSB Administradora de Ativos SA, CNPJ 12.875.569.0001-80,

endereço SIA Trecho 03/04, lotes 1665/1675, Brasília/DF, através de seu representante legal Pe-

dro Ferreira Caixeta Junior, brasileiro, RG n° 722.286 SSP/DF, CPF nO366.831.751-87 c) Oxmun-

di Inovações Tecnológicas Ltda Me, CNPJ 12.701.688.0001-16, endereço CA 05, Lote D3, Bloco

D3, Sala 16, Lago Norte, Brasília DF, por seu procurador Janivaldo da Conceição Gonçalves, bra-

sileiro, RG n° 0988845652 SSP/BA e CPF nO841.877.783-49, registra-se que não atendeu o item

4.6 do edital, sendo descredenciada a participar do certame. Em seguida, o Senhor Pregoeiro,

verificou-se que não havia mais empresa interessada em participar do certame, sendo encerrada

a fase de credenciamento às dez horas e vinte e cinco minutos e apenas a presença das empre-

sas ora qualificadas. Ato contínuo o Pregoeiro convocou as empresas credenciadas a apresentar

proposta de preço. Em seguida foram abertas as propostas de preços, a empresa BSB Adminis-

tradora de Ativos SA apresentou proposta no valor de R$ 17.353.110,64, (Dezessete milhões tre-

zentos e cinquenta e três mil cento e dez reais e sessenta e quatro centavos) e a empresa Maria-
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na Van Erven Santos Epp, apresentou proposta no valor de R$ 12.541.117,80, (Doze milhões

quinhentos e quarenta e um mil cento e dezessete reais e oitenta centavos). Iniciada a fase de

lances verbais a empresa BSB Administradora de Ativos SA, apresentou lance final de R$

16.875.320,32 (Dezesseis milhões oitocentos e setenta e cinco mil trezentos e vinte reais e trinta e

dois centavos) e a empresa Mariana Van Erven Santos Epp, no valor final de R$ 12.481.398,24

(Doze milhões quatrocentos e oitenta e um mil trezentos e noventa e oito reais e vinte e quatro

centavos), tudo conforme mapa de etapa de lances anexo a presente ata. O Pregoeiro anunciou

que suspendeu a sessão por trinta minutos. Registra-se que às onze horas e vinte e cinco minu-

tos, o Pregoeiro com base no item 6.23 do Edital suspendeu a sessão, ficando desde já intimadas

as empresas para dar continuidade aos procedimentos do certame, no dia 15 de março às

15hOOmin, no presente endereço e local conforme consta do Edital. Registra-se que o Pregoeiro

recolheu a documentação de habilitação da empresa BSB Administradora de Ativos, em virtude

da suspensão. Aberta a palavra aos licitantes, o representante da empresa BSB Ativos, registrou

que em atendimento a solicitação do senhor Pregoeiro apôs o visto em todos os documentos

constantes da habilitação e proposta de preços da empresa Mariana Van Erven Santos Epp. re-

gistra-se que o representante da empresa Mariana, também apôs o visto na documentação de

preços e no envelope lacrado de habilitação da BSB Ativos. Nada mais havendo a declarar foi

encerrada a sessão às onze horas e quarenta minutos, cuja ata foi lavrada e assinada pelos pre-

sentes, sendo fornecida uma cópia aos represeptàntes legais. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
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