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ATA DO ATO DE ABERTURA DOS ENVELOPES “PROPOSTA DE PREÇO” 

REFERENTES À CONCORRÊNCIA CFESS Nº 1/2016 

 

Aos dezoito dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, às quinze horas, na sede do Conselho 

Federal de Serviço Social, sito a SCS, Quadra 02, Edifício Serra Dourada, Salas 312/318, 

Brasília, Distrito Federal, foi realizado ato público para abertura do Envelope contendo as 

Propostas de Preço referente à CONCORRÊNCIA CFESS Nº 1/2016, objetivando Contratação de 01 

(uma) empresa especializada para prestação de serviços de planejamento, organização, execução de 

concursos e processos seletivos para instituições públicas. Presente ao ato Gleyton Carvalho Amacena 

membro efetivo da Comissão Permanente de Licitação. O Envelope nº 2, “Proposta de Preço”, ficou 

em poder da Comissão Permanente de Licitação, em sobrecarta lacrada e rubricada pelas 

empresas presentes no ato de conferência das condições de participação e habilitação referente à 

CONCORRÊNCIA CFESS Nº 1/2016. Participou do Ato de abertura dos Envelopes contendo as 

Propostas de Preço relativas a presente licitação, as empresas CONSUPLAN CONSULTORIA E 

PLANEJAMENTO LTDA, na pessoa de Suley Alves Wanderley, e INSTITUTO DE 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO – IDIB, na pessoa de Jaqueline 

Nascimento de Almeida Santana. Assim, foi dado início a abertura dos Envelopes 2 - Proposta de 

Preço, das empresas habilitadas, ratificando que as Propostas de Preço permaneceram em poder 

da Comissão, acondicionadas em pacote lacrado e rubricado, no fecho, pelas presentes por 

ocasião da abertura dos Envelopes “Habilitação. Ato contínuo a Comissão informa aos licitantes 

presentes que o envelope “Proposta de Preço” da empresa INSTITUTO EXCELENCIA LTDA 

ME, inabilitada na primeira fase da licitação será devidamente restituída intacta a interessada, 

por meio de correspondência. A CPL passa, então, a abertura dos Envelopes “Proposta de Preço” 

das empresas habilitadas para esta fase. Após analise das propostas, a CPL informou aos 

participante os valores cotados pelas empresas foram os seguintes: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 

E DESENVILVIMENTO SOCIAL NOSSO RUMO: para nível médio R$ 33,90 (trinta e três reais e 

noventa centavos) e para nível superior R$ 45,00 (quarenta e cinco reais)  totalizando a média o de valor 

de R$ 39,45 (trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos); RBO SERVIÇOS PÚBLICOS E 

PROJETOS MUNICIPAIS para nível médio R$ 36,70 (trinta e seis reais e setenta centavos) e para 

nível superior R$ 36,70 (trinta e seis reais e setenta centavos)  totalizando a média o de valor de R$ 36,70 

(trinta e seis reais e setenta centavos); INSTITUTO FILÁDELFIA DE LONDRINA para nível médio 

R$ 35,00 (trinta e cinco reais) e para nível superior R$ 38,00 (trina e oito reais) totalizando a média o de 

valor de R$36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos); CONSESP CONCURSOS, RESIDÊNCIAS 

MÉDICAS, AVALIAÇÕES E PESQUISAS LTDA ME para nível médio R$ 35,00 (trinta e cinco 

reais) e para nível superior R$  45,00 (quarenta e cinco reais) totalizando a média o de valor de R$ 40,00 

(quarenta reais); INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO – INQC para 

nível médio R$ 40,00 (quarenta reais) e para nível superior R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) totalizando a 

média o de valor de R$ 42,50 (quarenta e dois reais e cinquenta centavos); CONSUPLAN 

CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA para nível médio R$20,00 (vinte reais) e para nível 

superior R$ 30,00 (trinta reais), totalizando a média o de valor de R$25,00 (vinte e cinco reais); 

CONSULTEC CONSULTORIA EM PROJETOS EDUCACIONAIS E CONCURSO LTDA para 

nível médio R$ 40,00 (quarenta reais)  e para nível superior R$ 60,00 (sessenta reais) totalizando a média 

o de valor de R$50,00 (cinquenta reais); INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL BRASILEIRO – IDIB para nível médio R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta 

centavos) e para nível superior R$ 23,50 (vinte e três reais e cinquenta centavos) totalizando a média o de 

valor de R$30,50 (trinta reais e cinquenta centavos); CKM SERVIÇOS LTDA para nível médio R$ 
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33,00 (trinta e três reais) e para nível superior R$ 44,00 (quarenta e quatro reais)  totalizando a média o 

valor de R$ 38,50 (trinta e oito reais e cinquenta centavos). Após repassou-os para os licitantes 

presentes, para que fossem feitas as apreciações e exames das propostas de preço, e após rubricar 

a documentação de todas as empresas participantes. Em seguida esta CPL/CFESS facultou a 

palavra as licitantes e indagou se havia algum fato a ser consignado em Ata. A representante da 

empresa CONSUPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA manifestou interesse que 

constasse em ata o seguinte: que a documentação da empresa RBO SERVIÇOS PÚBLICOS E 

PROJETOS MUNICIPAIS e INSTITUTO FILÁDELFIA DE LONDRINA não apresentaram a 

cópia da identificação de seu representante legal no processo. Ato Contínuo a Comissão 

Permanente de Licitação DECLAROU VENCEDORA a empresa CONSUPLAN 

CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA por ter apresentado o valor para nível médio 

de R$20,00 (vinte reais) e para nível superior de R$ 30,00 (trinta reais), totalizando a média o de 

valor de R$25,00 (vinte e cinco reais). Extrair cópia desta ata para as empresas que 

compareceram e dar ciência as participantes que deixaram de comparecer por meio de fax e/ou 

endereço eletrônico. Esta Ata foi lida e aprovada pelos presentes. Nada mais havendo a tratar, o 

presente Ato foi encerrado às 16h30min.  

 
---original assinado--- 

GLEYTON CARVALHO AMACENA 

Membro da CPL/CFESS 

 
---original assinado--- 

CONSUPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA 

 
---original assinado--- 

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO – IDIB 


