CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ N.º 80.789.548/0001-00

ATA DA REUNIÃO DE ANÁLISE E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS REFERENTES AOS
ENVELOPES Nº 1 , Nº 2 e Nº 3.

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2011-CAMARA MUNICIPAL

Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e onze, às 16:00 (dezesseis horas)
no Departamento de Licitações, em sessão pública, sob presidência da Senhora Márcia Adriane
Alves reuniram-se os membros da Comissão Municipal de Licitação(CML) designada pela Portaria n.º
013/2011 de 03 de janeiro de 2011, sendo, Claudinéia Radunz, Jacqueline Rosa Niesponginski, e
Gilmar Uhlig, e também os membros da Comissão Especial de Acompanhamento (CEA), designados
pela portaria n.º 431/2011, de 17 de agosto de 2011, sendo, Isabel Cristina Souza, Roberto Alves
Ribeiro e Jerusa Cleres Hack, para procederem a análise da documentação, proposta técnica e
proposta de preços entregues pelas proponentes interessadas na execução da presente Tomada de
Preços, conforme descrito a seguir:
1) IOBV -Instituto o Barriga Verde, sem representante na
sessão,
2) INSTITUTO SABER – Instituto Superior de Educação Tecnologia e Pesquisa Saber
Ltda., sem representante na presente sessão, e 3) CONSESP – Consultoria em Concursos e
Pesquisas Sociais Ltda.
ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
* Procedeu-se à abertura dos envelopes nº 1 contendo os documentos de habilitação que foram
rubricados pelos membros da comissão de licitação e de acompanhamento. A comissão de Licitação
examinou detalhadamente a documentação dos envelopes nº 1 das proponentes participantes. Após
análise constatou-se que todas apresentaram seus documentos em conformidade com o solicitado no
edital, a comissão de licitação então, considerou todas as proponentes habilitadas.
ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA TÉCNICA: * Em ato contínuo, foram abertos os envelopes nº 2
contendo as Propostas Técnicas de cada proponente. Primeiramente a presidente solicitou que um
membro da Comissão Especial de Acompanhamento, efetuasse leitura dos quesitos da proposta
técnica, feito isso as propostas foram analisadas preliminarmente para verificação de apresentação
conforme o edital. – Quanto a apresentação dos documentos, foi verificado que as proponentes 1)
IOBV -Instituto o Barriga Verde,
2) INSTITUTO SABER – Instituto Superior de Educação
Tecnologia e Pesquisa Saber Ltda., e 3) CONSESP – Consultoria em Concursos e Pesquisas Sociais
Ltda. apresentaram suas propostas conforme o solicitado no edital - * Na seqüência foi
disponibilizado para cada membro das comissões fichas para inserção da pontuação. Após
conferencia das fichas, as mesmas foram disponibilizadas para digitação. Verificada a pontuação de
cada proponente, conforme relatórios que farão parte integrante desta ata, os resultados foram os
seguintes: 1) IOBV -Instituto o Barriga Verde- NT = 56,80, 2) INSTITUTO SABER - NT = 100 e 3)
CONSESP – NT = 99,20.
ENVELOPE N.º 03 - PROPOSTA PREÇOS: * Em ato contínuo, foram abertos os envelopes nº 3
contendo as Propostas de Preços de cada proponente. Primeiramente a presidente solicitou que um
membro da Comissão Especial de Acompanhamento, efetua-se leitura dos quesitos da proposta de
preços, feito isso as propostas foram analisadas preliminarmente para verificação de apresentação
conforme o edital. –Quanto a apresentação foi verificado que todas as proponentes atenderam ao
especificado no edital, e passaram para análise de pontos: 1) IOBV- Instituto o Barriga Verde, Valor =
R$ 6.680,00(seis mil seiscentos e oitenta reais) - NP = 100, 2) INSTITUTO SABER, Valor = R$
12.000,00(doze mil reais) - NP = 55,66 e 3) CONSESP , Valor = R$ 11.000,00 (onze mil reais) NP
= 60,72.
* Após, foram efetuados os cômputos para verificação da NOTA FINAL, que ficou assim constituída:
1) IOBV- Instituto o Barriga Verde, NF = 69,76;
2) INSTITUTO SABER, NF = 86,69 e
3) CONSESP NF = 87,65.
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* Classificação Final: 1ª Classificada = CONSESP, / 2ª Classificada = INSTITUTO SABER e /
3ª Classificada = IOBV- Instituto o Barriga Verde. - *
Todas as planilhas com os cômputos da notas estão em relatórios anexos ao processo, devidamente
assinados que passam a fazer parte integrante desta ata.
Considerando a pontuação entre a 1ª(primeira) e a 2ª(segunda) classificada estar com diferença
menor que 10%(dez por cento) e considerando a 2ª(segunda) classificada ter sido credenciada como
Empresa de Pequeno Porte – EPP, para dar atendimento ao contido no item 5.5, 1 , letra “a” da
Seção 2 do Edital, e as prerrogativas legais da Lei 123/2006 a presidente determina que seja oficiado
a 2ª classificada para que a mesma apresente uma nova proposta, no prazo de 24(vinte e quatro
horas) de sua intimação, se assim o desejar. Os documentos referente a intimação, bem como as
respostas do mesmos deverão fazer parte do processo licitatório.
* Nada mais havendo a tratar, questionou com os presentes se havia alguma consideração, como
não houve considerações, deu-se por encerrada a sessão da qual eu, Isabel Cristina Souza, lavrei a
presente ata que após lida e achada conforme vai assinada por todos.
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