PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ N.º 76.002.641/0001-47

ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO
DOS DOCUMENTOS DOS ENVELOPES Nº 1, Nº 2 e Nº 3.

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2014-PMRN
Ata da sessão de recebimento dos envelopes
contendo, documentos de habilitação, proposta técnica
e propostas de preços, em atendimento a Tomada de
preços nº 024/2014, que tem por objeto a contratação
de empresa para elaboração de edital e realização de
concurso público.
Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, às 08h30min
(oito horas e trinta minutos), no Departamento de Licitações, em sessão pública, sob
presidência da Senhora Fernanda Moreira Minski reuniram-se os membros da Comissão
de Licitação designada pela Portaria n.º 028/2014 de 13 de janeiro de 2014, sendo Kelly
Cristiane Peters e Carolina Valério Soares, e juntamente ainda com a Diretora do
Departamento de Licitações, Sra. Isabel Cristina Souza e Assessor Jurídico Dr. Francisco
José Moreira, procederem ao recebimento dos envelopes de documentação, proposta
técnica e proposta de preços remetidos pelas proponentes interessadas na execução da
presente Tomada de Preços.

Aberta a sessão pela Senhora presidente, a mesma

analisando o processo licitatório observou que houve a divulgação do aviso do edital em
todos os jornais previstos em lei e também foi disponibilizado o Edital no site do Município
www.rionegro.pr.gov.br,

todos

estes

procedimentos

comprovados

no

processo.

Apresentaram-se como proponentes as empresas: 1) CONSESP - Consultoria em
Concursos e Pesquisas Sociais Ltda., sem representante na sessão, 2) OBJETIVA
Concursos Ltda. EPP., sem representante na sessão e 3) INSTITUTO SUPERIOR DE
EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E PESQUISA SABER LTDA. EPP., sem representante na
sessão. * Verificado junto ao setor de protocolo, e informado pela servidora responsável
pelo mesmo que não há mais nenhum envelope para ser entregue, a presidente da CML
disponibilizou os envelopes de n.ºs 2 e 3 para rubrica

pela comissão de licitação, e

pelos demais servidores presentes a sessão. * Em ato contínuo, procedeu-se à abertura
dos envelopes nº 1 contendo os documentos de habilitação que foram rubricados pelos
membros da comissão de licitação e pelos demais servidores presentes a sessão. A
comissão de Licitação examinou detalhadamente a documentação dos envelopes nº 1
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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.

Considerando a habilitação de todos os

proponentes tal fato vem registrado na presente ata e em ato contínuo, foram abertos os
envelopes nº 2 contendo as Propostas Técnicas de cada proponente. Primeiramente a
presidente solicitou que a Diretora do Departamento de Licitações que efetua-se leitura
dos quesitos da proposta técnica, feito isso as propostas foram analisadas
preliminarmente para verificação de apresentação conforme o edital.

– Quanto à

apresentação dos documentos, foi verificado que as proponentes 1) CONSESP Consultoria em Concursos e Pesquisas Sociais Ltda., e 2) OBJETIVA Concursos Ltda.
EPP., apresentaram a documentação relacionada com a proposta técnica de acordo com
o estabelecido no edital e que a proponente INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO,
TECNOLOGIA E PESQUISA SABER LTDA. EPP., também atendeu as exigências do
edital porém teve 02(dois)

diplomas desconsiderados no cômputo da pontuação em

virtude de os mesmos terem sido emitidos por instituições de ensino superior localizadas
fora do território nacional e não haver prova da revalidação dos mesmos por instituição
de ensino superior brasileira., e também teve um Atestado de Capacidade Técnica
desconsiderado considerando não ter informado o especificado no item 3.2.1.3, letra
“a.4”. As pontuações foram registradas em fichas e após conferencia das mesmas foram
disponibilizadas para digitação. Verificada a pontuação de cada proponente, somente
foram computadas as somatórias máximas de cada quesito, conforme relatórios que
farão parte integrante desta ata, os resultados foram os seguintes: 1) CONSESPNT=86,66; 2) OBJETIVA - NT=100 e

3) INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO,

TECNOLOGIA E PESQUISA SABER LTDA. EPP–NT=93,33. Todos então estão
classificados para abertura dos envelopes de proposta de preços. * Em ato contínuo,
foram abertos os envelopes nº 3 contendo as Propostas de Preços de cada proponente.
Primeiramente a presidente solicitou que a Diretora do Departamento de Licitações
efetua-se leitura dos quesitos da proposta de preços, feito isso as propostas foram
analisadas preliminarmente para verificação de apresentação conforme o edital.

–

Quanto à apresentação foi verificado que todas as proponentes atenderam ao
especificado no edital, e passaram para análise de pontos. 1) CONSESP- NP = 82,75;
2)OBJETIVA

- NP =

80,53 e

3) INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO,
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TECNOLOGIA E PESQUISA SABER LTDA. EPP -

NP = 100. - Após foi efetuada os

cômputos para verificação da NOTA FINAL, que ficou assim constituída: 1) CONSESPNF = 85,48 ; 2) OBJETIVA - NF =94,15 e 3) INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO,
TECNOLOGIA E PESQUISA SABER LTDA. EPP - NF = 95,33. / Classificação Final: - 1ª
(primeira) Classificada; INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E
PESQUISA SABER LTDA. EPP; 2ª(segunda) Classificada: OBJETIVA Concursos
Ltda. EPP e 3ª (terceira) Classificada: CONSESP - Consultoria em Concursos e
Pesquisas Sociais Ltda. * Nada mais havendo a tratar, a presidente questionou com os
presentes se havia alguma consideração, não houve considerações, determinou que
terminados os trâmites desta sessão seja divulgado conforme legislação o resultado do
presente certame, e deu por encerrada a sessão da qual eu, Isabel Cristina Souza, lavrei
a presente ata que após lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes.
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