
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE GOIANIA - COMISSAO GERAL DE LICITACAO - (GO)

 

    Licitação: (Ano: 2014/ MUNICIPIO DE GOIANIA / Nº Processo: 57276690/2014)

 

     Às 10:02:42 horas do dia 14/08/2014 no endereço AVENIDA DO CERRADO, NR 999,

APM-09, bairro PARQUE LOZANDES, da cidade de GOIANIA - GO, reuniram-se o

Pregoeiro da disputa Sr(a). ANA PAULA SALVIANO CAMPOS, e a respectiva Equipe de

Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do

Pregão Nº Processo: 57276690/2014 - 2014/157/2014 que tem por objeto Contratação de

empresa especializada para prestação de serviços correspondente a organização,

coordenação e realização do curso Educação Inclusiva: direito a diversidade, para 200

(duzentos) profissionais de Educação, sendo 146 (cento e quarenta e seis) gestores ou

educadores de 65 (sessenta e cinco) Municípios Goianos e 54 (cinquenta e quatro)

profissionais da Rede Municipal de Educação de Goiânia, para atender a Secretaria

Municipal de Educação, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e

seus Anexos.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços correspondente

a organização, coordenação e realização do curso Educação Inclusiva: direito a diversidade,

para 200 (duzentos) profissionais de Educação, sendo 146 (cento e quarenta e seis)

gestores ou educadores de 65 (sessenta e cinco) Municípios Goianos e 54 (cinquenta e

quatro) profissionais da Rede Municipal de Educação de Goiânia, para atender a Secretaria

Municipal de Educação, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e

seus Anexos.

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/08/2014 08:36:51:559 EXECUTE ASSES ADMIN INFORM CONTABILIDADE
AUDIT E P  R$ 412.400,00

13/08/2014 19:22:43:484 SANTA EDWIGES TURISMO - EIRELI  R$ 353.900,00

07/08/2014 17:17:55:642 CARLOS VICTOR ACERBI CURSOS ME  R$ 120.000,00

14/08/2014 08:21:23:835 CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO
APRENDIZAGEM E MU  R$ 350.000,00

14/08/2014 08:24:52:675 LTBA - COMERCIO SERVICOS LTDA ME  R$ 354.000,00

13/08/2014 16:32:28:371 STAFF CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME  R$ 4.000.000,00



Lote (1) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços correspondente

a organização, coordenação e realização do curso Educação Inclusiva: direito a diversidade,

para 200 (duzentos) profissionais de Educação, sendo 146 (cento e quarenta e seis)

gestores ou educadores de 65 (sessenta e cinco) Municípios Goianos e 54 (cinquenta e

quatro) profissionais da Rede Municipal de Educação de Goiânia, para atender a Secretaria

Municipal de Educação, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e

seus Anexos.

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 14/08/2014, às 11:16:55 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para prestação de serviços correspondente a organização, coordenação e realização do

curso Educação Inclusiva: direito a diversidade, para 200 (duzentos) profissionais de

Educação, sendo 146 (cento e quarenta e seis) gestores ou educadores de 65 (sessenta e

cinco) Municípios Goianos e 54 (cinquenta e quatro) profissionais da Rede Municipal de

Educação de Goiânia, para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme

condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 20/08/2014, às 09:30:49 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 20/08/2014, às 09:30:49 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para prestação de serviços correspondente a organização, coordenação e realização do

curso Educação Inclusiva: direito a diversidade, para 200 (duzentos) profissionais de

Educação, sendo 146 (cento e quarenta e seis) gestores ou educadores de 65 (sessenta e

cinco) Municípios Goianos e 54 (cinquenta e quatro) profissionais da Rede Municipal de

Educação de Goiânia, para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme

condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. -  a situação do lote foi

Data-Hora Fornecedor Lance

14/08/2014 10:55:30:726 CARLOS VICTOR ACERBI CURSOS ME  R$ 119.769,00

14/08/2014 10:55:30:387 CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO
APRENDIZAGEM E MU  R$ 119.774,00

14/08/2014 10:35:39:423 LTBA - COMERCIO SERVICOS LTDA ME  R$ 258.500,00

14/08/2014 10:41:00:937 SANTA EDWIGES TURISMO - EIRELI  R$ 269.999,99

14/08/2014 10:23:53:084 EXECUTE ASSES ADMIN INFORM CONTABILIDADE
AUDIT E P  R$ 310.300,00

14/08/2014 10:08:09:297 STAFF CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME  R$ 1.500.000,00



alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA

PAULA SALVIANO CAMPOS - desclassificou o fornecedor: CARLOS VICTOR ACERBI

CURSOS ME. No dia 25/08/2014, às 15:11:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/08/2014, às 15:11:17 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para prestação de serviços correspondente a organização, coordenação e realização do

curso Educação Inclusiva: direito a diversidade, para 200 (duzentos) profissionais de

Educação, sendo 146 (cento e quarenta e seis) gestores ou educadores de 65 (sessenta e

cinco) Municípios Goianos e 54 (cinquenta e quatro) profissionais da Rede Municipal de

Educação de Goiânia, para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme

condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa não

apresentou a proposta e os documentos necessários para classificação e habilitação no

prazo e condições previstas no Edital. No dia 16/09/2014, às 10:57:31 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2014, às 10:57:31 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para prestação de serviços correspondente a organização, coordenação e realização do

curso Educação Inclusiva: direito a diversidade, para 200 (duzentos) profissionais de

Educação, sendo 146 (cento e quarenta e seis) gestores ou educadores de 65 (sessenta e

cinco) Municípios Goianos e 54 (cinquenta e quatro) profissionais da Rede Municipal de

Educação de Goiânia, para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme

condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após Decisão acerca do

recurso apresentado, o lote fica adjudicado à empresa declarada vencedora. No dia

22/09/2014, às 16:25:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/09/2014, às 16:25:38 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para prestação de serviços correspondente a organização, coordenação e realização do

curso Educação Inclusiva: direito a diversidade, para 200 (duzentos) profissionais de

Educação, sendo 146 (cento e quarenta e seis) gestores ou educadores de 65 (sessenta e

cinco) Municípios Goianos e 54 (cinquenta e quatro) profissionais da Rede Municipal de

Educação de Goiânia, para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme

condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: A fim de desclassificar a

empresa vencedora. No dia 22/09/2014, às 16:29:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/09/2014, às 16:29:21 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para prestação de serviços correspondente a organização, coordenação e realização do

curso Educação Inclusiva: direito a diversidade, para 200 (duzentos) profissionais de



Educação, sendo 146 (cento e quarenta e seis) gestores ou educadores de 65 (sessenta e

cinco) Municípios Goianos e 54 (cinquenta e quatro) profissionais da Rede Municipal de

Educação de Goiânia, para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme

condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA

PAULA SALVIANO CAMPOS - desclassificou o fornecedor: CENTRO INTERNACIONAL DE

EDUCACAO APRENDIZAGEM E MU. No dia 23/09/2014, às 16:14:43 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/09/2014, às 16:14:43 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para prestação de serviços correspondente a organização, coordenação e realização do

curso Educação Inclusiva: direito a diversidade, para 200 (duzentos) profissionais de

Educação, sendo 146 (cento e quarenta e seis) gestores ou educadores de 65 (sessenta e

cinco) Municípios Goianos e 54 (cinquenta e quatro) profissionais da Rede Municipal de

Educação de Goiânia, para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme

condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa

apresentou a proposta e os documentos necessários para classificação e habilitação no

prazo e condições exigidas no Edital. No dia 25/09/2014, às 10:51:42 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/09/2014, às 10:51:42 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para prestação de serviços correspondente a organização, coordenação e realização do

curso Educação Inclusiva: direito a diversidade, para 200 (duzentos) profissionais de

Educação, sendo 146 (cento e quarenta e seis) gestores ou educadores de 65 (sessenta e

cinco) Municípios Goianos e 54 (cinquenta e quatro) profissionais da Rede Municipal de

Educação de Goiânia, para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme

condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de

intenção de recurso, o lote fica adjudicado à empresa vencedora.

 

    No dia 25/09/2014, às 10:51:42 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para prestação de serviços correspondente a organização, coordenação e realização do

curso Educação Inclusiva: direito a diversidade, para 200 (duzentos) profissionais de

Educação, sendo 146 (cento e quarenta e seis) gestores ou educadores de 65 (sessenta e

cinco) Municípios Goianos e 54 (cinquenta e quatro) profissionais da Rede Municipal de

Educação de Goiânia, para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme

condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa LTBA - COMERCIO

SERVICOS LTDA ME com o valor R$ 258.500,00.



 

    No dia 20/08/2014, às 09:30:48 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA SALVIANO

CAMPOS - desclassificou o fornecedor - CARLOS VICTOR ACERBI CURSOS ME, no lote

(1) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços correspondente a

organização, coordenação e realização do curso Educação Inclusiva: direito a diversidade,

para 200 (duzentos) profissionais de Educação, sendo 146 (cento e quarenta e seis)

gestores ou educadores de 65 (sessenta e cinco) Municípios Goianos e 54 (cinquenta e

quatro) profissionais da Rede Municipal de Educação de Goiânia, para atender a Secretaria

Municipal de Educação, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e

seus Anexos. O motivo da desclassificação foi: A empresa não apresentou a proposta e os

documentos necessários para classificação e habilitação no prazo e condições

estabelecidas, conforme subitem 9.1 do Edital.

 

    No dia 22/09/2014, às 16:29:20 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA SALVIANO

CAMPOS - desclassificou o fornecedor - CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO

APRENDIZAGEM E MU, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para prestação

de serviços correspondente a organização, coordenação e realização do curso Educação

Inclusiva: direito a diversidade, para 200 (duzentos) profissionais de Educação, sendo 146

(cento e quarenta e seis) gestores ou educadores de 65 (sessenta e cinco) Municípios

Goianos e 54 (cinquenta e quatro) profissionais da Rede Municipal de Educação de Goiânia,

para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme condições e especificações

estabelecidas no Edital e seus Anexos. O motivo da desclassificação foi: Após a

adjudicação, a empresa apresentou pedido de cancelamento de sua proposta, conforme

doc. anexo aos autos (fl. 265).

 

        No dia 26/09/2014, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da

ata: 

 

    A Minuta da Ata encontra-se em anexo.

 

    Diante do registro de intenção  do representante RAQUEL ALVES FERREIRA da

empresa LTBA - COMERCIO SERVICOS LTDA ME no lote (1) - Contratação de empresa

especializada para prestação de serviços correspondente a organização, coordenação e

realização do curso Educação Inclusiva: direito a diversidade, para 200 (duzentos)

profissionais de Educação, sendo 146 (cento e quarenta e seis) gestores ou educadores de

65 (sessenta e cinco) Municípios Goianos e 54 (cinquenta e quatro) profissionais da Rede

Municipal de Educação de Goiânia, para atender a Secretaria Municipal de Educação,

conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.,  em interpor

recurso o Pregoeiro da disputa abriu prazo legal para apresentação  formal das razões e

contra razões do recurso.



 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

ANA PAULA SALVIANO CAMPOS

Pregoeiro da disputa

 

VALDI CAMARCIO BEZERRA

Autoridade Competente

 

FABIO ALVES MARQUES

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
09.359.170/0001-31 CARLOS VICTOR ACERBI CURSOS ME

14.382.662/0001-88 CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO APRENDIZAGEM E MU

08.819.035/0001-69 EXECUTE ASSES ADMIN INFORM CONTABILIDADE AUDIT E P

04.694.478/0001-10 LTBA - COMERCIO SERVICOS LTDA ME

09.215.207/0001-58 SANTA EDWIGES TURISMO - EIRELI

05.501.476/0001-20 STAFF CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME


