
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LICITAÇÃO – PREGÃO Nº 010/2019 
ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO 

 
Aos 16 dias do mês de outubro de 2019, as 10:30 horas, na sala onde está 
instalada a Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de 
Chapadão do Céu, Estado de Goiás,  reuniu-se parte da Comissão Permanente 
de  Licitação: Silmara Andrea de Oliveira (membro), designada pela portaria nº 
001-A de 02 de janeiro de 2019, E Servidor Sandro Chaves (Presidente) 
designado pela Portaria de nº 39 de 10 de setembro de 2019, e pregoeira, 
Flavia Ficher Dalto, designada pela portaria 020 de 25 de fevereiro, para o 
recebimento de envelopes, abertura e julgamento das propostas referente ao 
Edital de Licitação de nº 009/2019, na modalidade PREGÃO Presencial, Por 
Item, que versa sobre Contratação de Empresa especializada para realização 
de certame de concurso público; dentro dos prazos constitucionais, para 
encaminhamento ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e 
transmissão por conectividade social, elaboração e acompanhamento e revisão 
das contas de gestão de 2019., de acordo com o edital nº 010/2019 e anexos. 
As 10h30min a pregoeira declarou aberta a sessão, oportunidade em que 
requereu a entrega dos envelopes contendo “DOCUMENTAÇÃO PARA DE 
CREDENCIAMENTO”, devidamente assinados por todos os presentes ainda 
lacrados, logo após a conferencia dos documentos pessoais dos licitantes, 
solicitou os envelopes de “PROPOSTA COMERCIAL”, igualmente assinados 
por todos os presentes quando ainda lacrados. As Empresas presentes foram: 
 
1. IBRASP – INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA - LTDA, devidamente inscrita no CNPJ de nº 31.096.331/0001-
09, representada neste ato por DANIEL LUIZ BRITO, inscrito no CPF de nº 
023.593.871-89 (procuração em anexo); 

2. CONSESP Concursos Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas 
LTDA - EPP, devidamente inscrita no CNPJ de nº 07.056.558/0001-38, 
representada neste ato por LUCIANO LOPES, inscrito no CPF de nº 
082.622.238-29 (procuração em anexo). 

 
Na sequência passou-se para a fase de Proposta de Preços, na qual todos os 
presentes participantes da licitação em questão assinaram os envelopes 
lacrados entregues por ambas empresas, após a etapa de lances, a Empresa: 
IBRASP – INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA - LTDA, tornou-se vencedora do certame, onde na oportunidade a 
mesma apresentou, na sequência a documentação de HABILITAÇÃO, também 
assinados o envelope devidamente lacrado. 
Após a abertura, todos foram analisados pela pregoeira e comissão permanente 
de licitação, e observando a devida documentação exigida pelo Edital de 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Licitação, na modalidade pregão nº 010/2019, foi constado a falta do documento 
de CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL, Exigido no ITEM C.2.2, referente à 
habilitação da Empresa Licitante vencedora. 
Fato que nos obrigou a desclassificar tal empresa. 
Após a desclassificação da primeira empresa, passou-se a abertura e 
conferência da empresa segunda colocada, na fase de proposta comercial: 
CONSESP Concursos Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas LTDA 
- EPP, constatou-se que a empresa participante e ganhadora do ITEM é 
habilitada/apta a contratar com o Poder Público e atende os requisitos do Edital 
do PREGÃO nº 010/2019. 
Em seguida, a Sra. Pregoeira franqueou o uso da palavra as licitantes presentes 
sob a possibilidade de lavrar qualquer observação ou manifestar a intenção de 
recorrer da decisão da primeira fase do certame. 
Não havendo qualquer manifestação a ser constatada em ata, foi declarada a 
empresa vencedora: CONSESP, junto a fase de proposta/lances, os quais 
foram lidos em voz alta, e evidenciaram o seguinte valor: 
 
1) CONSESP – Concursos Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas 

LTDA - EPP: 
R$16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais). 
A Sra. Pregoeira franqueou o uso da palavra aos licitantes presentes. Não houve 
manifestação a ser constada em ata. Ato continuo, depois de analisada, conferida 
e avaliada as propostas de preço apresentadas pelas licitantes presente, 
constatou-se que as mesmas atenderam as exigências do Edital do PREGÃO nº 
010/2019, e a empresa vencedora está apta a submeter-se a contratação junto a 
Administração Pública, utilizando o critério previsto no Edital, o tipo “menor 
preço”/por item, a Pregoeira, juntamente com a Comissão Permanente de Licitação 
da Câmara Municipal de Chapadão do Céu, Estado de Goiás, DECLARA 
vencedora a empresa a cima mencionada, devidamente identificada e habilitada, 
assim como legalmente representada. 
Diante disto, a Pregoeira declara encerrada a sessão, e encaminhada ao 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Chapadão do Céu, 
Estado de Goiás, para a sua devida homologação, para execução dos serviços de 
acordo com o apresentado no edital de licitação, na modalidade REGÃO 
Presencial, Por Item, de nº 010/2019. Não havendo mais nada a tratar, a Pregoeira 
declarou encerrada a sessão, da qual para constar, lavrou-se a presente Ata, que 
será assinada pela mesma e membros da Comissão de Licitação, bem como pelos 
representantes legais das firmas licitantes presente, e publicada nos locais de 
costume. 

 
 
 

__________________________________ 
SANDRO CHAVES 
Presidente da CPL 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
____________________________________ 

FLAVIA FICHER DALTO 
Pregoeira 

 
 
 

__________________________________ 
CONSESP 

Empresa Vencedora do certame 
 
 
 
 

_________________________________ 
IBRASP 

Empresa Participante do Certame 
 
 
 
 
 
 


