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EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2013 

MENOR PREÇO GLOBAL 

Aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, às quatorze horas, reuniram-se 

na sede da Codépas os membros da comissão de licitação, Sr. César Rebechi, Sra. Taíse Juliana 

Lampert e  Sra. Laura Spaniol Martinelli. Primeiramente, foram rubricados pelos membros da 

comissão e pelos participantes os invólucros apresentados. Encaminharam propostas as empresas 

IDRH Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos LTDA, PIASCON Sociedade PI de 

Assessoria e Consultoria LTDA, Objetiva Concursos LTDA, CONSESP Concursos, MSConcursos, 

ABCON Assessoria Brasileira de Concursos LTDA, Sociedade de Desenvolvimento Vale do 

Bandeirantes. Passou-se então para a abertura dos invólucros relativos à documentação. Foram 

abertos os invólucros 01 das empresas IDRH Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos 

LTDA, PIASCON Sociedade PI de Assessoria e Consultoria LTDA, Objetiva Concursos LTDA, CONSESP 

Concursos, MSConcursos, ABCON Assessoria Brasileira de Concursos LTDA, Sociedade de 

Desenvolvimento Vale dos Bandeirantes, nessa ordem. A empresa IDRH Instituto de 

Desenvolvimento de Recursos Humanos LTDA se manifestou no sentido de que a empresa 

MSConcursos não cumpriu os requisitos 5.4, 5.5, 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3 e 5.7.4 do edital, afirmando que 

as páginas não foram numeradas e assinadas, e não são todos os documentos que estão assinados; 

assim, a Comissão desabilitou a empresa MSConcursos, em razão de descumprimento dos itens 5.4 

e 5.5. A empresa IDRH Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos LTDA se manifestou, 

ainda, no sentido de que, em relação à empresa Objetiva Concursos, não foi atendido o item 5.7.2 

do edital e, além disso, falta a identificação do representante nas cópias apresentadas (item 5.7.4), 

em razão do que possui interesse em apresentar recurso.  A empresa IDRH Instituto de 

Desenvolvimento de Recursos Humanos LTDA se manifestou, ainda, no sentido de que, em relação 

à empresa PIASCON Sociedade PI de Assessoria e Consultoria LTDA, essa não atendeu ao disposto 

no item 5.1.1 do edital, bem como dos itens 5.7.4, 5.7.3 e 5.7.2., 13.2 b, 13.2 c em razão do que 

possui interesse em apresentar recurso. Nesse ponto, a Comissão consigna que a empresa PIASCON 

não poderá gozar dos benefícios de micro empresa, por não apresentar o documento do item 13.2 

alínea ‘b’. A empresa IDRH Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos LTDA se 

manifestou, ainda, no sentido de que, em relação à empresa Sociedade de Desenvolvimento Vale 

dos Bandeirantes, essa não cumpriu os requisitos previstos nos itens 5.5, 5.7.1 a 5.7.4 do edital, em 

razão do que possui interesse em apresentar recurso. A empresa IDRH sugeriu à Comissão que 

diligencie, até mesmo através de pesquisa junto à internet, que a empresa Sociedade de 

Desenvolvimento Vale dos Bandeirantes possui certidão positiva com efeito de negativa, além de 

checar o agravo de instrumento apresentado, para verificar a situação na qual se encontra junto ao 

SICAF. A empresa IDRH Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos LTDA se manifestou, 

ainda, no sentido de que, em relação à empresa ABCON Assessoria Brasileira de Concursos LTDA, 

que essa não atendeu ao disposto nos itens 5.5, 5.7.1 a 5.7.4 do edital, em razão do que possui 

interesse em interpor recurso. Desse modo, abre-se prazo para interposição de recursos, sendo de 

5 (cinco) dias, a contar desta data, para as empresas com os representantes presentes e, para os 

demais, a contar da data de recebimento da notificação. Os invólucros relativos às propostas 
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(invólucro 02), serão lacrados em envelope, o qual será rubricado pelos representantes das 

empresas presentes e pelos membros da Comissão. Finalizada a sessão, o presente processo fica 

suspenso para a apresentação de eventuais recursos. 
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Joana Manuela Pereira Wolf                                                                

Representante da empresa Sociedade de 
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Marcus Vinícius Vieira de Almeida 

Representante da empresa IDRH Instituto de 

Desenvolvimento de Recursos Humanos LTDA 

 


