
 Ata da Sessão de recebimento e julgamento dos envelopes contendo “Proposta de Preços” 

referentes à Licitação na modalidade de Tomada de Preços nº 002/2017  da Prefeitura 

Municipal de Cruzeiro do Iguaçu – PR. 

 

 

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às 09:30 (nove horas e 

trinta minutos) na Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu – Pr, em sessão pública 

realizada sob a presidência do Sr. Sandro Paulo Bortoncello, reuniu-se a Comissão 

Permanente de Licitação para proceder o recebimento e julgamento dos envelopes contendo a 

documentação dos licitantes, em atendimento ao Edital de Tomada de Preços nº 002/2017, 

cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ASSESSORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS, 

CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. Aberta a sessão o 

Presidente mandou consignar em ata o recebimento do envelope de Técnica e de Proposta de 

preços da empresa habilitada: a) Desenvolver Gestão e Planejamento Eireli Me, inscrita no 

CNPJ:17.770.952/0001-97. O presidente na presença de todos abriu o envelope contendo a 

proposta técnica, com a seguinte pontuação.A aferição da Somatória Técnica (ST) de cada 

licitante corresponde ao somatório dos pontos relacionados aos atestados de Capacidade 

Técnica de prestação de serviços semelhante ao objeto; Registro do Responsável Técnico no 

Conselho Regional de  Engenharia e Agronomia CREA; Relação nominal dos componentes da 

equipe técnica e comprovação de treinamento para Siconv módulo OBTV; as licitantes 

deverão  obrigatoriamente obter pontuação mínima em todas as alíneas “a”, “b”, e “c” , 

totalizando obrigatoriamente o mínimo de 38 (trinta e oito) pontos, respeitando-se os limites 

máximos e mínimos, conforme fórmula:  

 
ONDE:  

 

I. ST significa: Somatória Técnica.  

II. ACT significa: Atestado de Capacidade Técnica de prestação de serviços semelhantes 

ao objeto.  

III. CREA significa: Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e 

Certidão de Quitação do exercício vigente.  

IV. ET significa: Equipe Técnica;  

V. SICONV: Profissional com Treinamento em Siconv 
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ST = 40 + 15 + 21 + 10 

ST = 86 

 

Para aferição da Nota Técnica (NT) as licitantes deverão obter no mínimo 38 (trinta e oito) 

pontos na Somatória Técnica (ST) observando as alíneas obrigatórias “a”, “b”, “c” e “d”, 

conforme 11.3. Para obtenção da Nota Técnica (NT) será aplicada a seguinte fórmula:  

 

 
ONDE:  

 

I. NT significa: Nota Técnica;  

II. ST significa: Somatória Técnica do proponente;  



III. X significa: sinal matemático de multiplicação 
MST significa: Maior Somatória Técnica obtida dentre os classificados. 
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NT = 86/86 X 100 

NT = 100 

A proposta de preço será avaliada de acordo com os preços ofertados pelos licitantes, sendo 

atribuída a nota de preço em função da seguinte fórmula: 

 

 
ONDE: 

 

I. NP significa: NOTA DE PREÇO 

II. MP significa: MENOR PREÇO PROPOSTO DENTRE OS PROPONENTES 
III. X significa: sinal matemático de multiplicação 
IV. PP significa: PREÇO PROPOSTO PELO PROPONENTE 
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NP = 108.000,00/108.000,00 X 100 

NP = 100 

 

A classificação final das propostas será feita de acordo com a média ponderada das notas 
obtidas pelo somatória da NOTA TÉCNICA, prevista no item 10.6, e da NOTA DE PREÇO, 
prevista no item 11.13. De acordo com a seguinte fórmula: 
 

 
ONDE: 
 

I. NF significa: Nota Final 
II. NT significa: Nota Técnica 

III. X significa:sinal matemático de multiplicação 
IV. 0,6 significa: peso atribuído à Nota Técnica 
V. + significa:sinal matemático para soma 

VI. NP significa: Nota de Preço 
VII. X significa: multiplicação 

VIII. 0,4 significa: peso atribuído à Nota de Preço 
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 NF = (NT X 0,6) + (NP X 0,4) 

NF = (100 X 0,6) + (100 X 0,4) 

NF = 60 + 40 

NF = 100 

Examinada à proposta, tomando-se por critério “TÉCNICA E PREÇO”, declaramos assim 

vencedora a Empresa: Desenvolver Gestão e Planejamento Eireli Me pelo valor acima 

citado. Em seguida, o Sr. Presidente declarou encerrada a sessão, encaminhando a parecer 

jurídico, e comunicando a todos que o resultado será afixado no quadro de avisos da 

Prefeitura, e publicado no Diário Eletrônico, designando eu, Tatiane Aparecida do Prado, para 

lavrar a presente Ata. Cruzeiro do Iguaçu/PR, às nove horas e  cinqüenta e dois minutos, aos 

trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete.  

 

Sandro Paulo Bortoncello – Presidente da Comissão:________________________________ 

 

Tatiane Aparecida do Prado (Secretária): _______________________________________ 

 

Taila Daiane Souza Perão- (Membro): ____________________________________________ 

 

José Nilton de Souza – Chefe do Departamento de Licitações__________________________ 
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