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ATA Nº. 27/2010 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO  
 “CONVITE Nº. 14/2010” 

 
Aos vinte e seis dias do mês de novembro de 2010 na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Nova 
Monte Verde-MT, reuniram-se os componentes da Comissão Permanente de Licitações, nomeados 
através do Decreto nº. 08/2010, para nos termos da Lei Nº. 8.666/93 de 21/06/93, atualizada pela Lei Nº. 
8.883/94, proceder à abertura e julgamento do Convite nº. 14/2010, destinado a selecionar melhor 
proposta para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E 
ORGANIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE. 
Abertos os trabalhos da Comissão de Licitação pela Presidente, a mesma solicitou que se registrasse 
em ata a participação das empresas ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA, 
CNPJ 00.839.039/0001-05; CAPS CONSULTORIA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL 
LTDA CNPJ 00.492.385/0001-51; SOS ASSESSORIA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA CNPJ 
03.190.857/0001-00 e TRAVESSIA DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL LTDA CNPJ 
03.451.104/0001-00, que enviaram envelopes para participação no presente certame, dentre várias que 
adquiriram o edital, conforme protocolos em anexo ao processo. Feito isso, passou-se para a rubrica dos 
envelopes e abertura dos envelopes de documentação das empresas, iniciando-se pela empresa 
ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA, a qual apresentou toda a 
documentação exigida. Passou-se então para a conferência da documentação da empresa TRAVESSIA 
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL LTDA, a qual apresentou também toda a documentação 
exigida no edital, ficando também habilitada. Durante a conferência das documentações apresentadas 
pelas empresas, chegou à CPL um novo envelope para participação no presente certame, da empresa 
SARMENTO CONCURSOS LTDA EPP, o qual pelo motivo de chegar em atraso será devolvido ao 
remetente devidamente lacrado.Dando continuidade, passou-se para a conferência da documentação da 
empresa SOS ASSESSORIA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA, ficando também de pronto 
habilitada. Por fim, passou-se para a conferência da documentação da empresa CAPS CONSULTORIA 
ASSESSORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA, a qual apresentou também toda a 
documentação exigida, sendo declarada também habilitada. Diante das constatações, passou-se para 
abertura das propostas apresentadas pelas empresas habilitadas, na mesma ordem. As propostas 
apresentadas foram as seguintes: ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA no 
valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), TRAVESSIA DESENVOLVIMENTO 
ORGANIZACIONAL LTDA no valor total de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), SOS ASSESSORIA 
CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA no valor de R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais) 
e CAPS CONSULTORIA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA no valor de R$ 
25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Com base nisso, constatou-se que a proposta vencedora foi da 
empresa CAPS CONSULTORIA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA no valor de 
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Diante disso, a Comissão Permanente de Licitação encaminha o 
processo para apreciação da Prefeita Municipal para competente adjudicação, homologação e 
contratação da empresa vencedora. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que segue 
assinada por todos os presentes na sessão. 
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