ATA DE ABERTURA E ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA
COMERCIAL, REFERENTE AO CONVITE Nº 003/2014.
Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e quatorze, às treze horas e trinta
minutos, reuniu-se à sede da Câmara Municipal de Nova Lima a Comissão
Permanente de Licitação, composta da Srta. Fabiana Nunes Utsch - Presidente; a
Sra. Andréia Monteiro Souza - 1ª Secretária e a Sra. Leandra Cristina Araújo
Ferreira - 2ª Secretária para em conformidade com o Edital de Licitação
Nº003/2014, proceder à abertura dos envelopes para a contratação de empresa
especializada para realização do curso de Treinamento e Desenvolvimento de
servidores e colaboradores da Câmara Municipal de Nova Lima, com metodologia
de Coaching de Alta Performance - “O Personal Coaching System”. Dando início
aos trabalhos constatou-se que foram convidadas as Empresas: Nec Assessoria
Empresarial, situada à Rua Professor Mário Werneck, 2170/1003 - Bairro Estoril –
Belo Horizonte/MG; Metis Desenvolvimento de Pessoas - situada a Rua Daniel
Carvalho, 2224, sala 301 - Bairro Jardim América - Belo Horizonte/MG; Solides
Ltda - EPP, situada a Rua Desemb. Alarico Barroso, 60, Bairro Ouro Preto - Belo
Horizonte/MG. Constatou-se também que fora afixado no quadro de Avisos Oficial
da Câmara Municipal de Nova Lima o Edital Convite Nº 003/2014. Conferindo em
seguida o protocolo de recebimento das Propostas, verificou-se que somente a
empresa Metis Desenvolvimento de Pessoas, demonstrou interesse na participação
do Processo de Licitação, enviando seu representante, qual seja Andréa Profeta
Queiroz, RG: M-6.240.195. Considerando a importância do Programa de
Treinamento e Capacitação profissional dos funcionários do Legislativo a

Comissão achou por bem dar prosseguimento ao certame, ainda que com uma
única licitante. A Comissão procedeu a Abertura do Envelope Nº 01
(Documentação), verificou-se que a empresa Metis Desenvolvimento de Pessoas
ficou habilitada para a segunda fase do certame. Em seguida a Presidente da
Comissão consultou a representante da empresa se abriria mão do prazo recursal, a
mesma aceitou. Sendo assim a Comissão procedeu a abertura do Envelope de Nº 02 (Proposta Comercial), e após análise da proposta verificou-se que a empresa Metis
Desenvolvimento de Pessoas apresentou o preço praticado no mercado, por esse
motivo foi considerada vencedora com o valor total de R$ 20.160,00 (vinte mil
cento e sessenta reais). Em seguida a Presidente da Comissão consultou novamente
a representante da empresa se abriria mão do prazo recursal, a mesma aceitou. A
Comissão sugere a homologação do Convite com a Adjudicação do objeto à
empresa vencedora. Nada mais havendo a tratar quanto a Proposta Comercial, a
Comissão declarou encerrada a presente reunião, da qual lavrou-se a presente ata,
que após lida, rubricada, e achada de acordo, por todos os presentes, será assinada.
Presidente da Comissão de Licitação:________________________________
1ª Secretária Comissão de Licitação:_________________________________
2ª Secretária Comissão de Licitação__________________________________
Representante da Empresa Metis Desenvolvimento de Pessoas_____________

