MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA - INEP
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 02/2008

PROCESSO Nº 23036.000967/2008-45
ATA DA SESSÃO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO E ATRIBUIÇÃO DE NOTAS FINAIS

Às dezessete horas do dia quatro de setembro de dois mil e oito, na sala
quatrocentos e doze do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira - INEP, localizada no 4º andar do Anexo I do
Edifício Sede do MEC, em Brasília - DF, reuniu-se a Comissão Especial de
Licitação (CEL), instituída pela Portaria INEP nº 96, de 30 de junho de 2008,
publicada no DOU de 02 de julho de 2008, para realizar a avaliação das
propostas de preço e atribuir notas finais às propostas apresentadas na
Concorrência 02/2008 DAES-INEP pelos consórcios CESGRANRIOCESPE/UnB (CCCUnB) e AOCP/STAR SYSTEMS (CASS). A Comissão
manifestou-se da forma registrada a seguir. A) O CCCUnB apresentou o preço
R$ 25.513.617,00 (vinte e cinco milhões, quinhentos e treze mil, seiscentos e
dezessete reais) e o CASS R$ 20.611.000,40 (vinte milhões, seiscentos e onze
mil reais e quarenta centavos). A CEL, aplicando os critérios do edital, atribuiu
as seguintes notas às propostas de preço: CASS, 300 (trezentos) pontos; e
CCCUnB 242,35 (duzentos e quarenta e dois inteiros e trinta e cinco
centésimos) pontos. B) Por serem as notas das propostas técnicas do CASS e
do CCCUnB 566,32 (quinhentos e sessenta e seis inteiros e trinta e dois
centésimos) e 700 (setecentos) pontos, respectivamente, a CEL, em
observância ao que dispõe o edital, atribuiu a estes dois concorrentes as
seguintes notas finais: 942,35 (novecentos e quarenta e dois inteiros e trinta e
cinco centésimos) pontos ao CCCUnB, primeiro lugar; e 866,32 (oitocentos e
sessenta e seis inteiros e trinta e dois centésimos) pontos ao CASS, segundo
lugar. C) Nada mais tendo sido tratado, a reunião foi encerrada às 18h (dezoito
horas) e eu, Lúcia Helena Pulcherio de Medeiros, lavrei esta ata, que assino
juntamente com os membros da CEL aqui identificados.
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RESULTADO DE JULGAMENTO FINAL
CONCORRÊNCIA Nº 02/2008 – DAES/INEP – TÉCNICA E PREÇO
ENADE – 2008
O INEP, por intermédio da Comissão Especial de Licitação – ENADE/2008,
torna público o Resultado de Julgamento Final da Concorrência acima
referenciada: CONSÓRCIO CESGRANRIO-CESPE/UnB (CCCUnB) - Nota
Proposta Técnica – 700 (setecentos) pontos e Nota da Proposta de Preço –
242,35 (duzentos e quarenta e dois inteiros e trinta e cinco centésimos)
pontos; CONSÓRCIO AOCP/STAR SYSTEM (CASS) - Nota Proposta Técnica
– 566,32 (quinhentos e sessenta e seis inteiros e trinta e dois centésimos)
pontos e Nota da Proposta de Preço – 300 (trezentos) pontos. Em
observância ao que dispõe o Edital, a CEL atribuiu a estes dois
concorrentes as seguintes Notas Finais: 942,35 (novecentos e quarenta e
dois inteiros e trinta e cinco centésimos) pontos ao CCCUnB, primeiro
lugar; e 866,32 (oitocentos e sessenta e seis inteiros e trinta e dois
centésimos) pontos ao CASS, segundo lugar. Os autos do Processo n°
23036.000967/2008-45
encontram-se
com
vista
franqueada
aos
interessados.

Brasília-DF, 04 de setembro de 2008.
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