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Ata de abertura dos Envelopes contendo Documentos de Habilitação, Qualificação 
Técnica e Proposta de Preço da Licitação na Modalidade Tomada de Preços nº 

02/2018 - CISAMUSEP. 
 
Aos 7 (sete) dias do mês de dezembro de 2018, às 09h, na sala de Licitações do 

CISAMUSEP, na presença da Srª. Presidente da Comissão foi instalada a presente sessão 

de abertura dos envelopes de Documentos de Habilitação, Qualificação Técnica e Proposta 

de Preço, referente à Tomada de Preços nº 02/2018 - CISAMUSEP, que tem por objeto a 

contratação de empresa especializada para prestação de serviços administrativos, de forma 

contínua, de suporte técnico na área de Gestão Pública ao Conselho Diretor e membros da 

Secretaria Executiva do CISAMUSEP, devidamente autorizado pelos ditames da Lei Federal 

nº 8.666/93. Abertos os trabalhos, a Comissão atestou a apresentação de protocolo de 

recebimento da documentação, exigida pelo Edital, do proponente, representado pela 

empresa CNPJ: 15.467.857/0001-93 INGACONSULT SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

LTDA, representada por REINALDO RODRIGUES DE GODOY, portador do CPF/MF nº 

413.899.999-04. Ato contínuo, após verificação do número suficiente de participantes, deu-

se a abertura do Envelope nº 01 contendo a documentação de habilitação da proponente, a 

qual foi conferida e rubricada pela Comissão. Examinada a documentação, e de acordo com 

o Edital seguiu-se a seguinte Classificação: INGACONSULT SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS LTDA. A proponente nada arguiu sobre os documentos apresentados 

e protocolou declaração de renuncia quanto à habilitação, razão pela qual foi encerrada a 

fase de habilitação e dado prosseguimento à sessão. Procedendo-se a abertura do 

Envelope nº 02 contendo a qualificação técnica, a qual foi conferida e rubricada pela 

Comissão. Na sequência apurou-se o valor da Pontuação Técnica, compreendendo: 

 

• Experiência na prestação de serviços administrativos de suporte técnico na área de Gestão 
Pública (quesito I) 
Pontos obtidos = 12 pontos  
 
• Equipe técnica (quesito II)   
Pontos obtidos = 20 pontos  
 
• Experiência profissional da equipe técnica (quesito III) 
Pontos obtidos = 35 pontos 

 

Desta forma a empresa INGACONSULT SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA totaliza a 

somatória de 67 pontos. A referida empresa protocolou declaração de renuncia quanto à 

Proposta Técnica. Procedendo-se a abertura do Envelope nº 03 contendo a Proposta de 

Preços, a qual foi conferida e rubricada pela Comissão e preposto presente. A empresa 

INGACONSULT SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA apresentou proposta no valor total 

proposto é de R$ 150.180,00 (cento e cinquenta mil e cento e oitenta reais) e valor mensal 

de R$ 12.515,00 (doze mil quinhentos e quinze reais). Conforme item 15.2 do Edital o Índice 

de Preços (IP) obtido é de 100. Na sequência foi realizada a apuração da maior nota de 

avaliação (MNA), conforme cálculo abaixo, sagrando-se, portanto, vencedora do presente 

certame. 

 
MNA = (IT x 6) + (IP x 4) 
MNA = (67 x 6) + (100 x 4) 
MNA = 802 
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Os documentos da empresa INGACONSULT SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA foram 

apresentados conforme a Lei nº 13.762/2018 dispensando a autenticação e reconhecimento 

de firma dos mesmos. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente a Ata que vai 

assinada pela Sr.ª. Presidente e Equipe de Apoio. A Sr.ª Presidente declarou encerrados os 

trabalhos. 

 
COMISSÃO: 
 
 
RAFAELA KOGA PETRULIO KUMAGAE 
Presidente 
 
 
ALESSANDRA DE OLIVEIRA BORGONHONI CARDOSO 
Membro 
 
 
AMANDA APARECIDA PRIMILLA 
Membro 
 
 
THAÍS GONÇALVES 
Suplente 
 
 
PARTICIPANTE: 
 
 
 
CNPJ: 15.467.857/0001-93 INGACONSULT SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, 
representada por REINALDO RODRIGUES DE GODOY, portador do CPF/MF nº 
413.899.999-04. 


