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ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES “PROPOSTA DE PREÇO” E “PROPOSTA 

TÉCNICA”, REFERENTES À CONCORRÊNCIA CFESS N° 02/2014. 

 

Aos quatorze dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, às quatorze 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 dos Envelopes 

“Propostas de Preços” e “Proposta Técnica”, referentes à Concorrência CFESS n° 02/2014, 

objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de contabilidade 

pública, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e 

demais Anexos do Edital. Presentes ao ato de abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e 

“Proposta Técnica”, Gleyton Carvalho Amacena e Rafael Werkema, membros efetivos da 

Comissão Permanente de Licitação/CPL, e Sandra Helena Sempé, Presidente da Comissão de 

Licitação/CPL. Foram consideradas HABILITADAS para a fase de abertura dos envelopes 

“Proposta de Preços” e “Proposta Técnica” as seguintes empresas: ATA CONTABILIDADE E 

AUDITORIA LTDA e ECON – CONTADORES E AUDITORES. Os envelopes “Proposta 

de Preços” e “Proposta Técnica” das empresas INABILITADAS, a saber, INOVA 

CONSULTORIA EM SISTEMAS DE GESTÃO LTDA e ACC – AUDITORIA, 

CONSULTORIA E CONTABILIDADE EIRELI, serão restituídas intactas às empresas por 

correio. Participam do presente Ato os representantes das empesas: ATA CONTABILIDADE E 

AUDITORIA LTDA e ECON – CONTADORES E AUDITORES. A Comissão Permanente 

de Licitação deu por aberto o Ato e começou a abrir os envelopes “Proposta Técnica”, mediante 

a participação dos representantes legais das empresas presentes. Ato contínuo a CPL leu aos 

presentes os valores atribuídos à “Proposta Técnica” para os serviços objeto da presente 

licitação: que são ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, no valor de 480 pontos; 

e ECON – CONTADORES E AUDITORES, no valor de 120 pontos. Em seguida, repassou as 

Propostas para serem conhecidos e rubricados pelos presentes. Perguntado sobre o interesse de 

interposição de recursos sobre a decisão referente ao julgamento dos documentos apresentados 

no envelope Proposta Técnica, as empresas declararam a desistência de interposição de recurso. 

Após a CPL abriu os envelopes “Proposta de preços” com os valores globais apresentados por 

cada empresa licitante, que são os seguintes: ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA 

LTDA, no valor total de R$ 247.000,00 (duzentos e quarenta e sete mil reais); e ECON – 

CONTADORES E AUDITORES, no valor total de R$ 214.200,00 (duzentos e quatorze mil e 

duzentos reais). Depois da leitura dos valores globais, as Propostas de Preço foram devidamente 

rubricadas pelos presentes. A CPL informou que os valores apresentados encontram-se dentro dos 

preços de mercado, julgando, dessa forma, ambas as empresas CLASSIFICADAS. Após análise 

dos valores apresentados, a CPL informou que os valores atribuídos a “Proposta de Preços” são 

os seguintes: ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, no valor de 346,88 pontos; e 

ECON – CONTADORES E AUDITORES, no valor de 400 pontos. Dessa forma, os valores 

finais apresentados são: ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, no valor de 826,88 

pontos; e ECON – CONTADORES E AUDITORES, no valor de 520 pontos. Ato Contínuo a 

Comissão Permanente de Licitação DECLAROU VENCEDORA a empresa ATA 

CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, por alcançar a pontuação de 826,88 pontos. 

Perguntado sobre o interesse de interposição de recursos sobre a decisão referente ao julgamento 

dos documentos apresentados no envelope Proposta de Preços, as empresas declararam a 
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desistência de interposição de recurso. Encaminhar cópia desta ata aos participantes deste 

procedimento licitatório 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 15horas e 21 

minutos.  

 
---original assinado--- 

Sandra Helena Sempé 

Presidente da CEL 

 
---original assinado--- 

Gleyton Carvalho Amacena 

Membro da CPL 

 
---original assinado--- 

Rafael Werkema 

Membro da CPL 
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ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA 
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ECON – CONTADORES E AUDITORES 


