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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2019 
 
 

ATA DA REUNIÃO DE ANÁLISE A 
AVALIAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO  

 
 
Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de 2019, às quinze horas, na 

sala de licitações, desta Prefeitura Municipal de Planalto, os membros 

integrantes da Licitação nomeada pela portaria nº 006/2019, reuniram-se para 

procederem a análise e avaliação da documentação referente a DISPENSA 

DE LICITAÇÃO SOB Nº 008/2019, visando à contratação de empresa para a 

aquisição de materiais de uso exclusivo das psicólogas da Secretaria de 

Educação e Secretaria de Saúde, bem como contratação de empresa para 

aplicar treinamentos e supervisões (de horas já definidas) dos materiais de 

testes a serem utilizados por estas Secretarias, deste Município de Planalto. 

Para o lote 01, constatou-se que 03 (três) empresas apresentaram proposta, 

sendo elas: 1ª colocada : PSI TESTES PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS 

LTDA - EPP, com o valor total de R$1.690,00 (hum mil seiscentos e noventa 

reais), 2ª colocada JOZEANE APARECIDA HUTTELL HERRERO 

03320040901 - ME, com o valor total de R$ 1.870,00 (hum mil oitocentos e 

setenta reais) e 3ª colocada FJL – CLÍNICA DE ODONTOLOGIA E 

PSICOLOGIA LTDA - ME com o valor total R$ 1.950,00 (hum mil novecentos 

e cinquenta reais). Para o lote 02, constatou-se que 03 (três) empresas 

apresentaram proposta, sendo elas: 1ª colocada PSI TESTES 

PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS LTDA - EPP, com o valor total de 

R$2.196,00 (dois mil cento e noventa e seis reais), 2ª colocada RACIONAL 

MATERIAL DIDÁTICO E RECURSOS HUMANOS LTDA - ME, com o valor 

total de R$ 2.246,00 (dois mil duzentos e quarenta e seis reais) e 3ª colocada 

EXPAND SOLUÇÃO EM DESENVOLVIMENTO LTDA - ME com o valor total 

R$ 2.356,00 (dois mil trezentos e cinquenta e seis reais). Para o lote 03, 

constatou-se que 03 (três) empresas apresentaram proposta, sendo elas: 1ª 

colocada PSI TESTES PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS LTDA - EPP, 

com o valor total de R$98,00 (noventa e oito reais), 2ª colocada EXPAND 
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SOLUÇÃO EM DESENVOLVIMENTO LTDA - ME, com o valor total de R$ 

144,00 (cento e quarenta e quatro reais) e 3ª colocada D & MZ COMERCIO 

DE LIVROS E FORMULÁRIOS LTDA - EPP com o valor total R$ 158,00 

(cento e cinquenta e oito reais). Para o lote 04, constatou-se que 03 (três) 

empresas apresentaram proposta, sendo elas: PSI TESTES PSICOLÓGICOS 

E PEDAGÓGICOS LTDA - EPP, com o valor total de R$942,99 (novecentos e 

quarenta e dois reais e noventa e nove centavos), 2ª colocada RACIONAL 

MATERIAL DIDÁTICO E RECURSOS HUMANOS LTDA - ME, com o valor 

total de R$ 985,99 (novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e nove 

centavos) e 3ª colocada EXPAND SOLUÇÃO EM DESENVOLVIMENTO 

LTDA - ME com o valor total R$ 1.090,99 (hum mil e noventa reais e noventa 

e nove centavos). Para o lote 05, constatou-se que 03 (três) empresas 

apresentaram proposta, sendo elas: PSI TESTES PSICOLÓGICOS E 

PEDAGÓGICOS LTDA - EPP, com o valor total de R$1.196,00 (hum mil cento 

e noventa e seis reais), 2ª colocada RACIONAL MATERIAL DIDÁTICO E 

RECURSOS HUMANOS LTDA - ME, com o valor total de R$ 1.246,00 (hum 

mil duzentos e quarenta e seis reais) e 3ª colocada EXPAND SOLUÇÃO EM 

DESENVOLVIMENTO LTDA - ME com o valor total R$ 1.341,00 (hum mil 

trezentos e quarenta e um reais). Após analisar minuciosamente a 

documentação, a comissão Julgadora constatou-se que os mesmos estavam 

em consonância com o estabelecido na Lei 8.666/93 e legislação posteriores. 

O critério de julgamento adotado foi o de menor preço. Nada mais havendo a 

tratar, encerrou-se a presente em única via que depois de assinada será 

remetida ao executivo.  
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