ATA DA SESSÃO ABERTA PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS PARA SELEÇÃO
AMPLA Nº 01/2020
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de profissional
especializado ou empresa para prestar serviço de assessoria para Educação, conforme
instrumento convocatório e seus anexos.
Aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte (17/06/2020), às nove horas e
trinta minutos na sala da assessoria jurídica do 2º andar na sede da AMMVI, realizou-se
sessão aberta para abertura da Seleção Ampla nº 01/2020, para atendimento ao objeto em
epígrafe, registrando-se a presença dos membros da Comissão de Seleção Ampla, do
Advogado da AMMVI, Dr. Alexandre Carvalho Brigido – OAB/SC 20.137.
Declarando aberta a sessão, o Presidente da Comissão informou que apenas dois
concorrentes atenderam à convocação e apresentaram envelopes, sendo a pessoa física Sonia
Regina Silveira Gonçalves, CPF nº 857.280.559-15 e a empresa Atena Assessoria Educacional
CNPJ: 21.690.014/0001-54.
Registrando-se a presença do representante da empresa Atena Assessoria Educacional, Sr.
Alex Luiz da Silva, CPF nº 048.136.209-65, passou-se a 1° fase de abertura dos envelopes
para avaliação e aferição da pontuação dos títulos dos proponentes, os quais foram
confrontados com as exigências do Instrumento Convocatório e submetidos à rubrica dos
membros da Comissão de Seleção Ampla e do participante, registrando-se todas as
informações em tabela, que será oportunamente publicada a fim de dar ciência aos
proponentes.
Após a aferição e somatório dos títulos dos dois proponentes, declarou-se ambos classificados
para a segunda etapa, conforme item 5.2 do Edital.
A seguir passou-se a verificação das planilhas de composição dos preços e as exigências do
Instrumento Convocatório da Ampla Seleção, verificando-se que:
- a Sonia Regina Silveira Gonçalves construiu sua proposta no valor de R$ 6.950,00, contudo
para definição do valor final ofertado pela participante deve ser acrescido de 20%, assim a
proposta tem com valor final R$ 8.340,00 conforme Anexo II, modelo b, previsto no Edital e
- a empresa Atena Assessoria Educacional construiu sua proposta no valor de R$ 8.000,00
Após, o Presidente da Comissão comunicou a melhor proposta foi da empresa Atena, sendo
declarada vencedora pelo preço de R$ 8.000,00.
Encerrada as etapas do item 5.1 do Edital, serão analisados os documentos de aptidão
jurídica, fiscal e técnica da proposta vencedora, conforme previsto no item 5.3 e 5.4 do Edital.

Do mesmo modo, deliberou-se pela intimação para recursos dos proponentes a respeito das
deliberações acima, via e-mail e por publicação no Diário Oficial dos Municípios.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão aberta, da qual lavrou-se a presente ata,
assinada pelos participantes.
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