GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
NÚCLEO DE LICITACÕES CONTRATOS E CONVÊNIOS

Ata de Julgamento e Resultado do Chamamento Público Nº 001/2014
para s e l e ç ã o d e e n t i d a d e s e m f i n s l u c r a t i v o s , p a r a g e s t ã o
d a s a ç õ e s i m p l e m e n t a d o r a s d a 55ª Reunião Anual da
Assembleia de Governadores do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) e da 29ª Reunião Anual da Assembleia de
Governadores da Corporação Interamericana de Investimentos (CII).

Às 10h do dia 29 de janeiro de 2014, reuniram-se, na Sala de Reunião da
Diretoria Geral da SEPLAN, na Avenida Luis Viana Filho, 2ª Avenida, nº 250 Centro Administrativo da Bahia – CAB - Salvador (Ba), a Comissão Especial de
Licitação desta Secretaria, designada pela Portaria Especial nº 0154/13
Publicada no DOE em 27/12/2013, presidida pela Srª Taiane Coutinho.
Aberta a sessão verificou-se a presença dos representantes das licitantes:
Instituto Mercadológico das Américas, representada pelo senhor
Washington Vieira de Aquino, RG: 3961152 SSP/SP; e Fundação ADM
representada pela senhora Luana de Castro Matos, RG: 0898510139
SSP/BA. Dando seguimento, para concluir os trabalhos de análise da
documentação de habilitação e das propostas das instituições, a Comissão
deliberou, com base no disposto no item 3 do Edital, pela HABILITAÇÃO das
seguintes instituições, divulgando a respectiva pontuação obtida por cada uma
em conformidade com o item 7, conforme tabela que se segue:

Classificação

Empresas Licitantes

Pontuação Proposta
Técnica

1º

Instituto IMA

8,73

2º

Fundação ADM

7,63
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Da mesma forma, as propostas apresentadas pelas licitantes habilitadas,
encontram-se em conformidade com os requisitos editalícios, estando ambas
assim classificadas, conforme valores ofertados e descritos a seguir:

Classificação

Empresas Licitantes

Valor em R$

1º

Instituto IMA

10.982.894,00

2º

Fundação ADM

10.988.484,77

Passando a palavra à representante da Fundação ADM, a mesma manifestou o
interesse em interpor recurso com a seguinte fundamentação: “A licitante
Fundação ADM requer prazo para interposição de recurso, o que discutirá de
forma fundamentada a pontuação parcial e final das propostas técnicas, assim
como o cumprimento das exigências de qualificação técnica à luz dos termos
do Ato Convocatório. No que pese os autos terem vista franqueada às partes,
requer-se cópia integral da proposta da Licitante Insituto IMA para exame mais
detido em função das razões recursais a serem protocolizadas no prazo legal.”

Franqueada

a

palavra

declarou:”Consta

ao

observar

representante
uma

situação

do

Institui

IMA,

de

indaimplencia

o
no

mesmo
Portal

Transparência do Governo federal, que com base na Lei 8.666/93, art. 87
inciso III, há impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública,
inidoneidade técnica e econômica. Ademais, o art. 22, parágrafo 1º da referida
Lei infere ser este um dos requisitos mínimos exigidos para habilitação técnica
e financeira. Assim, em virtude do alto valor da contratação e, sobretudo, da
importância do evento, tal apontamento, como consta de valor representativo
por inexecução de contrato junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia, poderá
causar sérios danos ao erário público. Requer ainda, cópia integral da proposta
da outra licitante.”
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Nada mais havendo a tratar, a Comissão decidiu suspender os trabalhos a fim
de aguardar o prazo recursal estabelecido no Edital, a contar da publicação
desta Ata no DOE. A presidente deu por encerrada a reunião às 10:35h, e,
para constar, é lavrada esta Ata que vai assinada pela mesma, pelos membros
da Comissão Especial de Licitação e pelos representantes presentes que assim
o desejarem.

Taiane Clarissa Coutinho Dias
Presidente da Comissão Especial

Kalyanne Braz Ayres Mendes dos Santos
Membro

Caúra Damasceno Alves Pinto
Membro

Paula Figueiredo Rescala
Membro

LICITANTES PRESENTES:

EMPRESA

REPRESENTANTE

Instituto Mercadológico das Americas

Fundação ADM
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