EÓLICA MANGUE SECO 2 – GERADORA E COMERCIALIZADORA DE
ENERGIA ELÉTRICA S.A.
NIRE: 24300004842
CNPJ: 11.643.504/0001-46
RELATÓRIO DE JULGAMENTO DOS ENVELOPES DA LICITAÇÃO Nº 05/2018
1.
Objetivo: O presente relatório tem como objetivo apresentar a Decisão do
Sr. Thiago Vogt Campos, servidor designado para conduzir o processo de Licitação
n° 05/2018, quanto à análise dos envelopes conforme Ata da Sessão de Abertura
e Julgamento dos Envelopes realizada em 27 de novembro de 2018 (Anexo 01).
2.
Objeto da Licitação: Contratação de empresa para prestação dos serviços
de Consultoria e Assessoria Contábil, para atender as demandas da Eólica Mangue
Seco 2 – Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica S.A (“Eólica Mangue
Seco 2”), conforme Termo de Referência objeto do Anexo I e da Minuta do
Contrato objeto do anexo VI do Edital de Licitação n° 05/2018.
Presença: O aviso de Licitação foi publicado em Diário Oficial da União no
dia 1 de novembro de 2018, nº 211, Seção 3. Na presente Sessão Pública de
Abertura e Julgamento dos Envelopes se fez presente apenas a Licitante CCA
Contadores Associados Ltda.

3.

Foi iniciada a Sessão de Abertura e Julgamento dos envelopes da Licitação nº
05/2018, oportunidade em que foi rubricado o “envelope de proposta comercial” e
conferida sua inviolabilidade. Aberta a palavra, não houve manifestação da
Licitante presente.
Em seguida, efetuou-se a abertura do “Envelope Proposta Comercial”, cujo
conteúdo foi colocado à disposição de todos os presentes.
A proposta apresentada pela Licitante considerou como valor mensal o montante
de R$ 6.429,00 (seis mil, quatrocentos e vinte e nove reais), sendo o valor anual
de R$ 77.148,00 (setenta e sete mil reais e cento e quarenta e oito reais) e o
valor Global de R$ 385.740,00 (trezentos e oitenta e cinco mil e setecentos e
quarenta reais).
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Aberta a fase de Negociação com a Licitante, foi negociado uma diminuição de 2%
(dois por cento) do valor da proposta, passando o valor mensal para a quantia de
R$ 6.300,42 (seis mil, trezentos reais e quarenta e dois centavos), ficando o valor
anual em R$ 75.605,04 (setenta e cinco mil, seiscentos e cinco reais e quatro
centavos) e o valor Global em R$ 378.025,20 (trezentos e setenta e oito mil, vinte
e cinco reais e vinte centavos).
A Licitante restou ciente que, de acordo com o item 12.2 do Edital de Licitação nº
05/2018, deveria apresentar por meio eletrônico, no prazo de 3 (três) dias úteis,
a planilha com os respectivos valores adequados a proposta negociada.
Prosseguindo os trabalhos, conferido a inviolabilidade e rubricado o “Envelope de
Habilitação” pelo Servidor designado. Após, foi aberto o Envelope de Habilitação
da Licitante, pelo que foi analisado e confirmado os documentos da licitante,
quanto a empresa CCA Contadores Associados Ltda., verificou-se que foram
atendidas todas as exigências da Licitação n.º 05/2018, pelo que foi julgada
habilitada.
Após 1 (um) dia útil a Licitante apresentou as Planilhas ajustadas, em
conformidade com o desconto que fora negociado na Sessão Pública de Abertura e
Julgamento dos Envelopes.
Parecer: Com base no que foi exposto, bem como nos termos da Licitação
n°05/2018, este servidor designado decidiu declarar vencedora a CCA Contadores
Associados Ltda. para a contratação de prestação de Serviços de Consultoria e
Assessoria Contábil, com valor mensal da proposta de R$ 6.300,42 (seis mil,
trezentos reais e quarenta e dois centavos), ficando o valor anual em R$
75.605,04 (setenta e cinco mil, seiscentos e cinco reais e quatro centavos) e o
valor Global em R$ 378.025,20 (trezentos e setenta e oito mil, vinte e cinco reais
e vinte centavos).

Natal, 04 de dezembro de 2018.

Thiago Vogt Campos
Servidor Designado
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