MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO
TEIXEIRA - INEP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 23036.000959/2007-18
ATA DA SEGUNDA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DA
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
(ENVELOPE Nº 1)
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2007 - DTDIE/INEP
DO TIPO MENOR PREÇO

Às dez horas do dia dez de dezembro do ano de dois mil e sete, na sala quatrocentos e
quinze do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP,
localizada no 4º andar do Anexo I do Edifício Sede do MEC, nesta capital, reuniu-se a
Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria INEP nº 192, de 19 de
setembro de 2007, publicada no DOU de 20 de setembro de 2007, para dar início à
segunda sessão de abertura da Documentação de Habilitação da Tomada de Preços
n° 1/2007, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para
fornecimento de equipamentos, instalação e adequação do sistema de energia ininterrupta
e rede lógica de dados e voz nas dependências do INEP, localizada no SCN, Quadra 04,
Bloco B, Edifício Varig, 7º andar, sala 704, conforme as exigências descritas no Projeto
Básico. Depois de publicado o resultado do julgamento da documentação de
habilitação das 07 (sete) empresas participantes do certame: ENGEREDE –
Engenharia e Representação Ltda, MEGALUZ Engenharia e Representações Ltda, ADA
Engenharia, Consultoria, Projetos e Certificações Ltda, ADLER Assessoramento
Empresarial e Representações Ltda, SISTEMA Construções Ltda, ENCOM Energia e
Comércio Ltda e ENGEROU Construções Ltda, as quais foram consideradas
inabilitadas pelos fundamentos expostos na Ata de Julgamento da Documentação de
Habilitação, devidamente publicada no DOU de 27/11/2007, e, diante das informações
da CPL e de acordo com o Despacho do Senhor Presidente do INEP, bem como em
atendimento ao princípio da economicidade e do maior aproveitamento dos atos da
licitação, concedeu com fulcro no art. 48 § 3º da lei licitatória, o prazo de 08 (oito)
dias úteis para apresentação de nova documentação, sanadas as causas
ensejadoras da inabilitação. Das sete empresas participantes do certame apenas 02
(duas) entregaram nova documentação no dia 07/12/2007, conforme solicitado pela
CPL, sendo elas: ENCOM Energia e Comércio Ltda e SISTEMA Construções Ltda . Foi
comunicada a data de 10/12/2007, às 10h00mim, para abertura do Envelope nº 1 –
NOVA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO da Tomada de Preços em referência,
conforme consta dos autos às fls 606 a 612. Na seqüência, o Presidente da CPL deu
início à Sessão às dez horas, com a participação dos representes legais das empresas
ENCOM Energia e Comércio Ltda, representada pelo Senhor Rodrigo Izaias de Medeiros e
a empresa
SISTEMA Construções Ltda, pelo Senhor Bernardo Arêas Brito, já
credenciados na Sessão de Abertura da Licitação. Em seguida, foram abertos os
envelopes contendo a nova documentação de habilitação e depois de conferidos,
constatou-se que a documentação apresentada pela SISTEMA Construções Ltda é
composta de 1 (um) volume, sendo: 13 folhas, (mais 01 folha de consulta on-line ao SICAF)
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e a documentação apresentada pela ENCOM Energia e Comércio Ltda é composta de um
único volume, sendo 56 folhas (mais 01 folha de consulta on-line no SICAF). A CPL, após
proceder à devida conferência, deu vista da documentação aos representantes
credenciados, conforme estabelece o item 9.1 do Edital; Após a análise preliminar pela
CPL, foi perguntado se havia alguma manifestação a ser consignada em ata; respondendo
os licitantes negativamente. Em seguida a CPL, com o apoio técnico de representes da
Coordenação-Geral de Sistemas de Informática, passou a fazer a análise e julgamento da
documentação de habilitação das licitantes, culminando no seguinte julgamento: Verificado
o atendimento dos itens 7 e subitens e 9.8 do Edital, a NOVA documentação apresentada
pelas empresas ENCOM Energia e Comércio Ltda e SISTEMA Construções Ltda, foi
ACEITA, sendo consideradas HABILITADAS por atender as exigências editalícias. Dando
seqüência, deu-se vistas aos representantes legais do invólucro lacrado contendo os
envelopes Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS antes de sua abertura. Às onze horas e
cinqüenta e cinco minutos procedeu a CPL à abertura do invólucro contendo as Propostas
de Preços, consoante é facultado no ato convocatório e lido em voz alta o preço global
apresentado pelas licitantes habilitadas. Assim procedido constatou-se que a empresa
SISTEMA Construções Ltda apresentou o valor global de R$ 126.172,41 e a empresa
ENCOM Energia e Comércio Ltda apresentou o valor global de R$ 110.704,78. Foi dado
vista aos representantes legais. Em seguida a CPL entendeu por bem suspender a sessão
para apreciação em momento posterior, das propostas de preço, caso em que o resultado
do julgamento será divulgado por intermédio da imprensa oficial. Não havendo mais nada
a tratar foi encerrada a reunião às 12h05mim e redigida a presente ata que vai assinada
pelos membros da CPL e pelos representantes abaixo.
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