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ATA DA SESSÃO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO E
ATRIBUIÇÃO DE NOTAS FINAIS

Às quinze horas e vinte minutos do dia seis de outubro 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, nesta capital, reuniu-se a Comissão Especial de
Licitação, instituída pelas portarias INEP nº 69 e 168, de 08 de maio de
2008 e 25 de setembro de 2008, respectivamente, para realizar a avaliação
das propostas de preço e atribuir notas finais às propostas apresentadas na
Concorrência 03/2008 - DAEB-INEP pelo CONSÓRCIO FUNDAÇÃO
CESGRANRIO-CESPE/UnB (CCCUnB) pela empresa CONSULPLAN
CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
LTDA
(CONSULPLAN)
e
pela
FUNDAÇÃO
CONESUL
DE
DESENVOLVIMENTO (CONESUL). A Comissão manifestou-se da forma
registrada a seguir. A) O CCCUnB apresentou o preço R$ 29.400.000,00
(vinte e nove milhões e quatrocentos mil reais), a CONSULPLAN R$
22.400.000,00 (vinte e dois milhões e quatrocentos mil reais) e a CONESUL
R$ 20.137.396,27 (vinte milhões, cento e trinta e sete mil, trezentos e
noventa e seis reais e vinte e sete centavos). A CEL, aplicando os critérios
do edital, atribuiu as seguintes notas às propostas de preço: CONESUL,
300 (trezentos) pontos; CONSULPLAN, 269,70 (duzentos e sessenta e
nove inteiros e setenta centésimos) pontos e o CCCUnB, 205,48 (duzentos
e cinco inteiros e quarenta e oito centésimos) pontos. B) Por serem as notas
das propostas técnicas da CONESUL 430 pontos, CONSULPLAN e
CCCUnB 698 pontos respectivamente, a CEL em observância ao que
dispõe o edital, atribuiu a estes três concorrentes as seguintes notas
finais: 967,70 (novecentos e sessenta e sete inteiros e setenta centésimos)
pontos à CONSULPLAN, primeiro lugar; 903,48 (novecentos e três inteiros
e quarenta e oito centésimos) pontos ao CCCUnB, segundo lugar e 730
(setecentos e trinta) pontos à CONESUL, terceiro lugar. C) Nada mais tendo

sido tratado, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e cinco minutos e
eu, Lúcia Helena Pulcherio de Medeiros, lavrei esta ata, que assino
juntamente com os membros da CEL aqui identificados.
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