
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS S - INST

PREV ASSIST SERV MUNI VITORIA - (ES)

 

    Licitação: (Ano: 2022/ IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS S /

Nº Processo: 271/2022)

 

     às 10:00:12 horas do dia 16/05/2022 no endereço RUA CHAFIC MURAD-712, bairro

BENTO FERREIRA, da cidade de VITORIA - ES, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

271/2022 - 2022/02/2022 que tem por objeto Contratação de empresa especializada para

prestação de serviços de consultoria de valores mobiliários do Instituto de Previdência e

Assistência dos Servidores do Município de Vitória  IPAMV em carteiras de investimento, de

acordo com o Resolução CVM nº 19, de 25/02/2021 e Artigo 24, da Resolução CMN nº

4.963, de 25/11/2021 e suas eventuais alterações.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria

de valores mobiliários do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município

de Vitória � IPAMV em carteiras de investimento, de acordo com o Resolução CVM nº 19, de

25/02/2021 e Artigo 24, da Resolução CMN nº 4.963, de 25/11/2021 e suas eventuais

alterações.

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria

de valores mobiliários do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município

de Vitória � IPAMV em carteiras de investimento, de acordo com o Resolução CVM nº 19, de

25/02/2021 e Artigo 24, da Resolução CMN nº 4.963, de 25/11/2021 e suas eventuais

alterações.

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/05/2022 11:30:36:283 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.  R$ 64.800,00

16/05/2022 08:50:49:817 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA  R$ 71.400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/05/2022 10:19:41:428 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.  R$ 60.100,00

16/05/2022 10:19:30:149 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA  R$ 60.170,00
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    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 16/05/2022, às 10:20:41 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para prestação de serviços de consultoria de valores mobiliários do Instituto de Previdência

e Assistência dos Servidores do Município de Vitória � IPAMV em carteiras de investimento,

de acordo com o Resolução CVM nº 19, de 25/02/2021 e Artigo 24, da Resolução CMN nº

4.963, de 25/11/2021 e suas eventuais alterações. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00001_multisalas-03. No dia 17/05/2022, às 08:58:06 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 17/05/2022, às 08:58:06 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para prestação de serviços de consultoria de valores mobiliários do Instituto de Previdência

e Assistência dos Servidores do Município de Vitória � IPAMV em carteiras de investimento,

de acordo com o Resolução CVM nº 19, de 25/02/2021 e Artigo 24, da Resolução CMN nº

4.963, de 25/11/2021 e suas eventuais alterações. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: As documentações foram

entregues conforme especificadas no edital. No dia 18/05/2022, às 09:23:05 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/05/2022, às 09:23:05 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para prestação de serviços de consultoria de valores mobiliários do Instituto de Previdência

e Assistência dos Servidores do Município de Vitória � IPAMV em carteiras de investimento,

de acordo com o Resolução CVM nº 19, de 25/02/2021 e Artigo 24, da Resolução CMN nº

4.963, de 25/11/2021 e suas eventuais alterações. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Não houve interposição de recurso.

 

    No dia 18/05/2022, às 09:23:05 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para prestação de serviços de consultoria de valores mobiliários do Instituto de Previdência

e Assistência dos Servidores do Município de Vitória � IPAMV em carteiras de investimento,

de acordo com o Resolução CVM nº 19, de 25/02/2021 e Artigo 24, da Resolução CMN nº

4.963, de 25/11/2021 e suas eventuais alterações. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MATIAS E LEITAO CONSULTORES

ASSOCIADOS LTDA. com o valor R$ 60.100,00.
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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.

 

LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA

Pregoeiro da disputa

 

HERICKSON RUBIM RANGEL

Autoridade Competente

 

JANNE MARY MARQUEZ MAQUARTE MANDELLI

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
26.341.935/0001-25 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

14.813.501/0001-00 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
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