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ANÍSIO TEIXEIRA - INEP
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ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO
(Envelope n° 3)
DA
CONCORRÊNCIA Nº 5/2007 - DACC/INEP
TÉCNICA E PREÇO
ITENS PARA O ENEM
Às dezesseis horas do dia trinta de abril de dois mil e oito, na sala
quatrocentos e onze, localizada no Anexo I, do Edifício-Sede do MEC, em
Brasília - DF, reuniu-se a Comissão Especial de Licitação – CEL – referente
à Concorrência n° 5/2007 para dar início aos trabalhos referentes a abertura
das Propostas de Preços apresentadas pelas Licitantes Phoco Consultores
e Editores Associados Ltda-ME e Fundação Universidade de Brasília FUB. Depois de transcorrido o prazo recursal na fase de propostas
técnicas, de acordo com o Resultado de Julgamento das Propostas
Técnicas, publicado no DOU de 9 de abril de 2008, seção 3, página 34,
conforme consta dos autos à fl. 3.374, e sendo negado provimento aos
Recursos Administrativos, interpostos por ambas as licitantes, conforme
decisão do Senhor Presidente do INEP. A CEL, tentou marcar para o dia
28/04/08 a abertura das propostas de preços, contudo, após contato
telefônico e havendo manifestação contrária para essa data, entendeu a
CEL estabelecer prazo mais razoável para as licitantes estabelecendo a
abertura das propostas de preços, envelope nº 3, na data de hoje,
30/04/2008, às 16h00, da Concorrência em referência, conforme consta
dos autos às fls. 3.414/3.423. Na seqüência, o Presidente da CEL, deu
início à Sessão às dezesseis horas com a participação dos representantes
legais das Entidades Licitantes: Phoco Consultores e Editores Associados
Ltda-ME, devidamente representada pelo Senhor: Fabrício Trindade de
Sousa e pela Fundação Universidade de Brasília - FUB Sra. Sônia Olesko
de Gouveia, todos já credenciados na sessão de abertura da licitação.
Dando seqüência, deu-se vistas aos representantes legais do invólucro
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lacrado contendo os envelopes propostas de preços antes de sua
abertura. Às dezesseis horas e cinco minutos procedeu a CEL à abertura
do invólucro contendo as Propostas de Preços, consoante é facultado no
ato convocatório. Assim procedido constatou-se que: a Proposta de Preço
da Phoco Consultores e Editores Associados Ltda-ME é composta de
um volume, constituído de 10 folhas, apresentando o valor global de R$
1.413.710,00 (um milhão, quatrocentos e treze mil, setecentos e dez
reais); e a Proposta de Preço da Fundação Universidade de Brasília FUB é composta de um volume, constituído 14 folhas, apresentando o
valor global de R$ 1.299.592,07 (um milhão, duzentos e noventa e
nove mil, quinhentos e noventa e dois reais e sete centavos).
Encerrado o pré-exame das propostas técnicas, por parte da CEL, delas
foi dada vista aos representantes das licitantes. Após a análise das
propostas por parte das licitantes, foi perguntado se havia alguma
manifestação a ser consignada em ata, manifestando o representante da
Phoco Consultores e Editores Associados Ltda-ME o seguinte:
impugna-se o valor arbitrado a título de diárias e passagens, uma vez que
há obrigatoriedade de reuniões em Brasília e a grande maioria senão a
totalidade dos profissionais arrolados na proposta técnica residem nesta
capital. A Fundação Universidade de Brasília - FUB não quis fazer
qualquer registro em ata. Diante do exposto, a CEL entendeu por bem
encerrar a Sessão para apreciação, em momento posterior, da
documentação relativa às Propostas de Preços, de acordo com o
subitem 9.9.1.2 do Edital, caso em que o Resultado do julgamento
será divulgado por intermédio do Diário Oficial da União. Não havendo
nada mais a tratar foi encerrada a reunião às 16:30 horas redigida a
presente ata que vai assinada pelos membros da CEL e pelos
representantes das licitantes.
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