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ATA DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE 

PREÇOS 2° Sessão - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2013 - 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 128/2013 – OBJETO: Contratação 

dos serviços técnicos de capacitação de recursos humanos e educação 

continuada permanente para áreas da educação e assistência social do 

Município de Amargosa. 

 

Ao sexto dia do mês de junho de dois mil e treze, às quinze horas e trinta minutos reuniram-se a 

Pregoeira CARLA SOUZA OLIVEIRA e a Equipe de Apoio formada por LEANDRO LEAL DA 

ANUNCIAÇÃO, nomeados pela Portaria nº. 225, de 14 de maio de 2013, para realizar a 2°  sessão para 

promover esclarecimentos acerca do prazo referido  no atestado de capacidade técnica emitido pela 

prefeitura municipal de Itiruçu para a empresa ORGANIZZI CONSULTORIA E ASSESSORIA 

EMPRESARIAL LTDA,  tudo acorde com os item 31.7 e 31.8 do edital.  Compareceram ao Certame as 

empresas: ORGANIZZI CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 

17.466.287/0001-42 representada pelo Sr.  CHARLES CLAY MOREIRA DA SILVA - CPF nº. 

756.079.135-20; CENTRO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E ALIANÇAS 

ESTRATÉGICAS LTDA -ME - CNPJ: 04.700.722/0001-00, representada pelo Sr. JOSÉ WILTON 

FONSECA DA SILVA - CPF nº. 791.472.755-53. A Sra. Pregoeira deu início à sessão fazendo um resumo 

do que foi realizado na última sessão do dia 03 de junho de 2013. Dando prosseguimento aos trabalhos a 

Pregoeira solicitou queo representante da empresa ORGANIZZI CONSULTORIA E ASSESSORIA 

EMPRESARIAL LTDA  se manifestasse acerca do que foi questionado, ele relatou que a empresa presta 

serviço compatível em prazo e quantidade na prefeitura de Itiruçú e apresentou um contrato com a 

referida prefeitura datado do dia 01 de fevereiro de 2013, com vigência até o dia 31 de dezembro do 

mesmo ano, o que comprova que o serviço está sendo prestado mas ainda não foi finalizado. A empresa 

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E ALIANÇAS ESTRATÉGICAS LTDA –ME, 

manifestou-se dizendo que o fato da empresa ORGANIZZI CONSULTORIA E ASSESSORIA 

EMPRESARIAL LTDA, ter um contrato com a prefeitura de Itiruçú não comprova que o serviço foi 

executado de forma eficiente para ssim não tem como comprovar que o serviço foi realizado em sua 

totalidade, pontuou também  que o atestado em questão foi assinado pelo Sr. Paulo Geovanny Nunes 

Bitencourt Coordenador de Contabilidade, e não por Servidor responsável da área que pudesse verificar 

o serviço prestado, ainda questionou a veracidade do contrato, já que o mesmo não possui assinatura 

das testemunhas e não corresponde á numeração dos extratos publicados pela prefeitura de  Itiruçu. A 

pregoeira verificou as informações no sítio da prefeitura de Itiriçu e constatou que o número do contrato 

que a empresa ORGANIZZI CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA apresentou  

não consta na relação dos extratos de contratos publicados pela prefeitura nos meses de fevereiro a maio 

do referido ano. Para que não restasse dúvidas sobre a prestação do serviço a pregoeira ligou para a 

prefeitura de Itiruçu e foi atendida pela funcionária Adriana Kruschewsk portadora do CPF 

N°005.884.675-06, que confirmou a existência do contrato mas naõ indicou sua data de publicação.  De 
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posse destas informações, a pregoeira decidiu inabilitar a empresa ORGANIZZI CONSULTORIA E 

ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, por não apresentar em seu atestado de capacidade técnica o 

prazo de realização do serviço como exigido no item 19.1.4 a) do edital.  Em seguida abriu o envelope 

contendo a os Documentos de Habilitação da empresa CENTRO DE DESENVOLVIMENTO 

EDUCACIONAL E ALIANÇAS ESTRATÉGICAS LTDA -ME. Dando prosseguimento aos trabalhos 

foi aberto o envelope (Envelope “B”) contendo a documentação da  2° colocada a empresa CENTRO DE 

DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E ALIANÇAS ESTRATÉGICAS LTDA –ME,  que registrou 

preço na última sessão, conforme a seguir: 

Propostas Escritas 
RAZÃO SOCIAL VALOR R$ PROPOSTA/SITUAÇÃO 

ORGANIZZI CONSULTORIA E ASSESSORIA 
EMPRESARIAL LTDA 

71.000,00 Inabilitada 

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL E ALIANÇAS ESTRATÉGICAS 
LTDA -ME 

72.250,00 Classificada 

Foi aberto o Envelope contendo os documentos de habilitação. Os documentos da empresa foram 

submetidos à análise e rubrica pelos licitantes presentes, que não apresentaram impugnação. A 

pregoeira então declarou a empresa CENTRO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E 

ALIANÇAS ESTRATÉGICAS LTDA –ME habilitada, deixando de adjudicar-lhe o objeto até que se 

encerrem todos os prazos recursais. 

A empresa ORGANIZZI CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, registra a 

intenção de recorrer, manifestando-se contrário à sua inabilitação e a não aceitação do contrato 

apresentado como prova de execução dos serviços prestados por esta comissão, assim, a licitante terá o 

prazo de 03(três dias) para apresentar o recurso. 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pela Sra. Pregoeira, Equipe de 

Apoio e Licitantes presentes, submetendo-se o processo à Autoridade Competente. A Sra. Pregoeira 

declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos. 

 
 

CARLA SOUZA OLIVEIRA 

Pregoeira 

 

LEANDRO LEAL DA ANUNCIAÇÃO  

Equipe de Apoio 

  

 

ORGANIZZI CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  

CHARLES CLAY MOREIRA DA SILVA  

 

 

 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E ALIANÇAS ESTRATÉGICAS LTDA ME  

JOSÉ WILTON FONSECA DA SILVA 


