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Ata de Julgamento das propostas técnicas e de preços da Tomada de Preços 
N° 001/2018 - Processo Administrativo n". 019/2018 — Técnica e Preço. 
Às treze horas do dia 29 (vinte e nove) do mês de maio do ano de dois mil e 
dezoito, na sala de reuniões da Comissão Pennanente de Licitação, instalada na 
Praça Cívica, n° 01, Setor Central, São Simão-GO, reuniu-se a Presidente da 
Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de São Simão/GO, 
Glenea de Brito Costa e os demais membros da Comissão, Jozimalba Cecilia 
Araújo e Patrícia dos Reis Gama Lamanna, todas nomeadas através do Decreto 
Municipal 	002/2018, de 02 de janeiro de 2018, para atuarem no julgamento 
das propostas da Tomada de Preço  re  001/2017, confoime previsto no respectivo 
Edital objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de 
organização, planejamento e realização de concurso público e processo 
seletivo público, com a elaboração, impressão e aplicação de provas, para o 
provimento de cargos efetivos, do quadro de pessoal do Município de São 
Simão, de acordo com as condições e especificações constantes no Edital, seus 
anexos, regidos pela Lei Federal n°. 8.666/1993, pela Lei Complementar n° 123, 
de 14.12.2006. Aberta a Sessão Pública, a Presidente iniciou a abertura dos  
envelopes de  técnica e preço das empresas: 1) INSTITUTO CONSULPAM 
CONSULTORIA PÚBLICO PRIVADA, inscrita no CNPJ n° 08.381.236/0001-
27, com sede na Avenida Evilásio Almeida Miranda, n° 280, Bairro Edson 
Queiroz,  Cep.  60.834-486, Fortaleza - CE ,  Tel:  (64) 99234-5585, neste ato 
representada através de procuração pública por KARITA DAIANNE OLIVEIRA, 
inscrito no CPF de n° 023.970.391-09, RG de n° 4857136 DGPC/GO, residente e 
domiciliado em Paranaiguara — Goiás; 2) CONSESP, RESIDÊNCIAS 
MÉDICAS, AVALIAÇÕES E PESQUISAS LTDA. — EPP, inscrita no CNPJ 
de n° 07.056.558/0001-38, com sede na Rua Maceió, n° 68, Metrópole,  Cep  
17.900-000, Dracena — São Paulo,  Tel:  (18) 3822-6464, que protocolou os 
respectivos envelopes na sede da Prefeitura. 
Passando para a fase de análise de técnica e preço, a Presidente abriu o envelope 
da proposta técnica da empresa INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA 
PÚBLICO PRIVADA, inscrita no CNPJ n° 08.381.236/0001-27, sendo 
constatado os seguintes documentos: 2 (dois) atestados de capacidade técnica 
totalizando 10 (dez) pontos, 2 (dois) comprovantes de vínculo profissional de 
doutorado, totalizando 20 (vinte) pontos, 2 (dois) comprovantes de experiência em 
relação ao número de candidatos acima de 5.000 (cinco mil), totalizando 20 
(vinte) pontos. A Licitante não apresentou certidão expedida pelo órgão de 
controle externo conforme Item 6 subitem 6.1.2 alínea "D" do Edital, tendo 
apresentado apenas certidão de idoneidade fornecida pelo TCM do Estado de 
Goiás. A pontuação técnica da empresa totalizou 50 (cinquenta) pontos. Em 
seguida foi aberto o envelope da proposta de preços, onde foram apresentados os 
seguintes valores: R$ 20,00 (vinte reais) para o nível fundamental, R$ 24,00 
(vinte e quatro reais) para o nível médio e R$ 40,00 (quarente reais) para o nível 
superior, ficando a média de preços das inscrições no valor de R$ 28,00 (vinte 
e oito reais) por candidato. 
Posteriormente, a Presidente abriu o envelope da proposta técnica da empresa 
CONSESP, RESIDÊNCIAS MÉDICAS, AVALIAÇÕES E PESQUISAS 
LTDA. — EPP, inscrita no CNPJ de n° 07.056.558/0001-38, sendo constatado os 
seguintes documentos para proposta técnica: 2 (dois) atestados de capacidade 
técnica totalizando 10 (dez) pontos, 2 (dois) comprovantes de vínculo profissional 



São Simão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIIVIÃO — GO 

de doutorado, totalizando 20 (vinte) pontos, 2 (dois) comprovantes de experiência 
em relação ao número de candidatos acima de 5.000 (cinco mil), totalizando 20 
(vinte) pontos, certidões expedidas por órgãos de controle externo totalizando 10 
(dez) pontos. A pontuação técnica da empresa totalizou 60 (sessenta) pontos. 
Em seguida foi aberto o envelope da proposta de preços, onde foram apresentados 
os seguintes valores: R$ 23,00 (vinte e três reais) para o nível fundamental, R$ 
25,00 (vinte e cinco reais) para o nível médio e R$ 27,00 (vinte e sete reais) para o 
nível superior, ficando a média de preços das inscrições no valor de R$ 25,00 
(vinte e cinco reais) por candidato. 
Sendo assim, utilizando os critérios de classificação previsto no item 10 do Edital, 
às empresas foram classificadas na seguinte ordem de classificação: 
1° lugar: CONSESP, RESIDÊNCIAS MÉDICAS, AVALIAÇÕES E 
PESQUISAS LTDA. — EPP., com NOTA FINAL DE 72 PONTOS. 
2° lugar: INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PÚBLICO 
PRIVADA, com NOTA FINAL DE 63,5 PONTOS. 
A empresa INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PÚBLICO 
PRIVADA, com representante presente na sessão de julgamento renunciou 
expressamente ao prazo recursal, alegando não ter interesse em recorrer. Nada 
mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que vai assinada por todos. 
Registra-se que o certame teve término às 15:24h. Toda a documentação foi 
rubricada por todos os presentes, facultando aos licitantes seu exame no local de 
abertura. 
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