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

PROCESSO Nº 23036.001471/2008-99
ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, CREDENCIAMENTO E
ABERTURA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 01/2009 - DAEB/INEP
TIPO “TÉCNICA E PREÇO”

Às oito horas do dia onze do mês de março do ano de dois mil e nove, na sala de
reuniões do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP,
localizada no SRTVS, Quadra 701, Bloco “M”, Edifício sede do INEP, 7º andar, Brasília-DF,
reuniu-se a Comissão Especial de Licitação, instituída pela Portaria INEP nº 217, de 10 de
dezembro de 2008, publicada no DOU de 11 de dezembro de 2008, para dar início à
sessão de abertura da Concorrência n° 01/2009 – DAEB/INEP, do tipo Técnica e Preço,
que tem como objeto a contratação de entidade - ou consórcio – especializada na área de
pesquisa, ensino e avaliação educacional para executar todas as etapas de implementação
do Programa Internacional para Avaliação de Alunos – PISA 2009, conforme o Projeto
Básico anexo ao Edital (Anexo 1). Deu-se início à reunião com o recebimento dos
envelopes contendo a Documentação e Propostas, apresentados pelas licitantes: 1Consulplan – Consultoria e Planejamento em Administração Pública de Muriaé Ltda;
2- Fundação Cesgranrio e 3- Instituto Nacional de Educação – CETRO, sendo que
esta enviou a documentação via correios/sedex nº SX617531596 BR, recebida pela
CEL em 10/03/2009, mantendo o invólucro lacrado para abertura na presença dos
demais licitantes. Às oito horas e quinze minutos, a Presidente da CEL deu por encerrado
o prazo para entrega dos envelopes N°s: 01 - contendo a Documentação - 02 - Proposta
Técnica e 03 – Proposta de Preço; iniciando, por conseguinte, o CREDENCIAMENTO dos
representantes das licitantes, estando representada a Fundação Cesgranrio
pelo Senhor José Carlos Bernardes; a licitante Consulplan representada
pelos
Senhores Elder José Dala Paula Aheu e Pedro Henrique Bolzada Fraga; conforme
documentação de credenciamento juntado ao processo licitatório. Apenas a licitante
Instituto Nacional de Educação – CETRO, por ter optado em encaminhar os
envelopes via correio, não encontra-se devidamente credenciada/representada.Em
seguida, foram abertos os envelopes de documentação de habilitação e depois de
conferidos, constatou-se que a documentação apresentada pelo Instituto Cetro é composta
de 1 (um) volume, sendo: capa mais .40 folhas, (mais 1 folha de consulta on-line ao
SICAF); pela licitante Consulplan é composta de 1 (um) volume com 145 folhas, (mais 1
folha de consulta on-line ao SICAF) e pela licitante Fundação Cesgranrio, é composta de
capa mais 42 folhas (mais 1 folha de consulta on-line no SICAF). A CEL deu vista da
documentação aos representantes credenciados, conforme estabelece o item 9.1 do Edital;
Na seqüência os representantes presentes manifestaram que o Instituto Nacional de
Educação - Cetro não apresentou documentação correspondente à qualificação técnica e
apresentou dois envelopes identificados como nº 02 - proposta técnica. Diante dos
registros constantes em Ata, por parte dos licitantes, a CEL entendeu por bem suspender a
sessão para apreciação da documentação de habilitação. O resultado de julgamento da
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habilitação, conforme subitem 9.2 do Edital será divulgado no D.O.U. Os envelopes
lacrados contendo as Propostas Técnicas (nº 2) e Preço (nº 3) foram colocados em
invólucros, lacrados e rubricados pelos licitantes e pela CEL, para abertura em momento
posterior, conforme subitem 9.4.2 do Edital. Não havendo nada mais a tratar foi encerrada
a sessão às 10:21 horas, redigida a presente ata que vai assinada pelos membros da CEL
e pelos representantes presentes.
(original assinado por)
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