TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE
EXTERNO DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS
MUNICÍPIOS BRASILEIROS.

PROMOEX

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PROMOEX
CONVITE Nº 01/2013 PROMOEX
ATA Nº 02/2013
ATA DE ABERTURA E ANÁLISE E JULGAMENTO DA
PROPOSTA DE PREÇOS E DIVULGAÇÃO DO
RESULTADO, para a contratação de empresa
especializada para promover capacitação em
Modelagem de processo de negócio BPMN, de
acordo com o Edital do Convite n º 01/2013 e os
termos do Processo sob o Protocolo n°
201300047000470.
Aos 26 dias do mês de junho do ano de 2013, às 14:00 horas, na sede do Tribunal de
Contas do Estado de Goiás - TCE, situado à Praça Pedro Ludovico Teixeira, nº 332,
Centro, nesta Capital, reuniu-se os Membros da Comissão de Licitação do PROMOEX,
Valeska Rodrigues da Cunha, Gisele Oliveira de Castro e Polyane Vieira Meireles, sob a
presidência da primeira, para a realização da sessão pública de abertura e análise e
julgamento das Propostas de Preço apresentadas pelas licitantes que foram habilitadas.
Foram concedidos minutos de tolerância para o comparecimento dos representantes
das empresas licitantes, assim esta sessão iniciou-se às 14:10 horas.
Diante da ausência dos representantes das empresas licitantes a esta sessão pública,
esta Comissão procedeu a abertura dos envelopes das propostas de preços, os quais
encontravam-se devidamente lacrados, conforme mencionado na ata de abertura e
julgamento da habilitação.
Foram abertas as propostas de preços das empresas habilitadas.
Em seguida, as propostas de preços foram analisadas, estando todas classificadas, e
tendo os seguintes preços: a empresa G4F Soluções Corporativas Ltda apresentou o
preço no valor total de R$ 41.334,00 (quarenta e um mil e trezentos e trinta e quatro
reais); BPM Soluções em Processos de Negócio Ltda com o valor de R$ 36.776,90 (trinta
e seis mil e setecentos e setenta e seis reais e noventa centavos) e a empresa Valore
Brasil Controladoria de Resultados Ltda no preço proposto de R$ 17.983,47(dezessete
mil novecentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos).

1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS – PÇA. DR. PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA N.º 332 CENTRO GOIÂNIA – GOIÁS
CEP 74.003.010 – FONE (62) 3201 9185 e 9051 - www.tce.go.gov.br

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE
EXTERNO DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS
MUNICÍPIOS BRASILEIROS.

PROMOEX

Utilizando dos critérios previstos no Edital, o tipo Menor Preço, a Comissão de Licitação
do PROMOEX DECLARA vencedora a empresa VALORE BRASIL CONTROLADORIA DE
RESULTADOS LTDA, por apresentar a melhor proposta no valor global de R$ 17.983,47
(dezessete mil e novecentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos).
Foi ressaltado que a melhor proposta não foi apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte e como a proposta da G4F Soluções Corporativas Ltda,
declarada como a única microempresa a participar deste certame, foi superior aos
limites legais, ou seja, foi maior que 10% (dez por cento) à melhor oferta.
A Sra Presidente ressaltou que o resultado do julgamento das propostas de preço será
divulgado a todos os licitantes classificados conforme as normas legais.
Após, a Sra. Presidente encerrou a presente sessão, reiterando da necessidade de se aguardar o
decurso do prazo recursal, que se inicia logo após a lavratura da presente ata e da intimação das
licitantes.

Para constar, eu, _______________________ (Gisele Oliveira de Castro), secretariei os
trabalhos e lavrei a presente Ata, que, após ser lida, será assinada pelos membros da
Comissão.

Valeska Rodrigues da Cunha
Presidente da Comissão de Licitação do Promoex

Gisele Oliveira de Castro
Membro

Polyane Vieira Meireles
Membro

(ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADO)
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