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ATA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CAU/BR 

 
Tomada de Preços Nº 01/2013 

Processo Administrativo nº 148/2013 

OBJETO: Contratação de empresa para 

prestação de serviços de Assessoria 

e Consultoria Parlamentar, legislativa 

e institucional. 

 

Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, às  quatorze horas, 

reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação - CPL para deliberar acerca da 

DILIGÊNCIA  registrada na sessão de abertura da Tomada de Preços nº 1/2013, dirigida 

à empresa Praxis – Pesquisa, Planejamento e Capacitação de Lideranças Ltda., 

com vistas à apresentação e comprovação da exequibilidade de sua proposta de preços, 

no valor de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais), conforme preceitua o item 10.4.3.1 do 

Edital de TP 01/2013. Em atendimento à diligência, aos vinte e seis dias do mês de 

novembro de dois mil e treze, a empresa Praxis – Pesquisa, Planejamento e 

Capacitação de Lideranças Ltda. apresentou, tempestivamente, documento junto à 

CPL que, embora oferecido sob denominação de “Recurso Administrativo”, foi recebido 

por esta Comissão como mero atendimento à DILIGÊNCIA consignada na última 

sessão. Sobre os fundamentos contidos no documento apresentado pela empresa 

diligenciada (folhas 317/329 do Processo Administrativo nº 148/2013), sustenta a 

interessada que seus preços estariam, inclusive, acima daqueles praticados no 

mercado, colacionando, como base, os valores praticados por diversas empresas junto a 

outros Conselhos Profissionais. As informações prestadas no documento foram 

confirmadas pela CPL com as publicações no Diário Oficial da União, anexas. Os 

valores constantes dos contratos informados no documento da empresa PRAXIS 

apresentam valor abaixo do valor por ela ofertado. Assim sendo, considerando o fato de 

que a proposta comercial apresentada pela empresa Praxis, no valor de R$ 102.000,00 

(cento e dois mil reais), não foge aos parâmetros de mercado, oficialmente divulgados 

no Diário Oficial da União, e que a menor proposta obtida na licitação representaria a 

escolha da proposta de preços mais vantajosa para a Administração Pública, esta CPL 

declara CLASSIFICADA a empresa Praxis – Pesquisa, Planejamento e Capacitação 

de Lideranças Ltda., inscrita no CNPJ nº 38.030.581/0001-87, para fins de julgamento 
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da proposta de menor preço. Ademais esta CPL considera atendidas as exigências de 

qualificação técnica da empresa Praxis, posto que se baseia na exigência contida no 

item 6.3.1 do edital de licitação, em estrita conformidade com a Lei nº 8.666, de 1993. 

Com relação ao documento apresentado e protocolado pela empresa Parlamento 

Consultoria e Assessoria Ltda. – ME em 28 de novembro de 2013, por ela 

denominado de “Contra-Razões”, esta CPL declara que não serão admitidas suas 

razões, nesta ocasião, posto que tal oportunidade será oficialmente concedida a todos 

os licitantes que pretendam recorrer do presente JULGAMENTO DE PROPOSTA DE 

PREÇOS, ficando, a partir da intimação, concedido o prazo recursal de cinco dias úteis 

aos eventuais interessados em manifestar-se acerca da decisão de classificação da 

proposta comercial da empresa PRAXIS, conforme assegura o artigo 109, inciso I, 

alínea “b”, da Lei nº 8.666/93. Assim nada mais tendo a declarar, foi lavrada a ATA que 

vai ser assinada pelos membros CPL . ------------------------------------------------------------ 
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Presidente da Comissão de Licitação 
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Membro da Comissão Permanente de Licitação 

 

  

 


