
            
 

                      INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA, EDUCACIONAL E PROFISSIONAL. 

ATA DE JULGAMENTO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA nº 14/2021 

 

O INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - 

IPCEP, vem tornar pública a decisão da Comissão de Licitação, após análise das propostas 

apresentadas no Edital de Concorrência nº 14/2021, conforme abaixo articulado. 

Após a publicação do edital, apresentaram propostas as empresas abaixo relacionadas:  

 

1. CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ nº 02.478.800/0001-

48;  

O valor da proposta apresentada pela empresa proponente CHADA COMERCIO E 

SERVIÇOS LTDA, foi de R$ 49.252,00 (quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta e 

dois reais), superior à previsão orçamentária prevista para execução dos serviços previsto 

no Edital, restando desclassificada, portanto. 

 

2. MALTA SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o 

nº 28.573.471/0001-08; 

A empresa MALTA SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, apresentou proposta 

no valor mensal de R$ 117.950,00 (cento e dezessete mil, novecentos e cinquenta reais), 

superior à previsão orçamentária prevista para execução dos serviços previsto no Edital, 

restando desclassificada, portanto. 

3. SCAN SOLUÇÕES EMPRESARIAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 

34.513.525/0001-42; 

A empresa SCAN SOLUÇÕES EMPRESARIAS LTDA., apresentou proposta no valor 

mensal de R$ 108.990,00 (cento e oito mil, novecentos e noventa reais), superior à previsão 



            
 

                      INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA, EDUCACIONAL E PROFISSIONAL. 

orçamentária prevista para execução dos serviços previsto no Edital, restando 

desclassificada, portanto. 

4. DDR9 SOLUÇÕES COMERCIO E SEREVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 

43.138.293/0001-80; 

A empresa DDR9 SOLUÇÕES COMERCIO E SEREVIÇOS LTDA., apresentou proposta 

no valor mensal de R$ 91.575,00 (noventa e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais), 

superior à previsão orçamentária prevista para execução dos serviços previsto no Edital, 

restando desclassificada, portanto. 

 

Assim, verificando a Comissão de Licitação a inconformidade de todas as propostas 

apresentadas, motivo que ensejou na desclassificação dessas, com fulcro no que autoriza o 

Item 8.3, da Cláusula 8 do Edital de Concorrência nº 14/2021, vem convocar as empresas 

participantes do Edital de Concorrência nº 14/2021, para, querendo, apresentar nova 

proposta considerando o valor previsto na dotação orçamentária do referido edital, até 

20/12/2021 às 18hs, para o e-mail licitacoes.hegv@ipcep.org.br ou na sede do IPCEP, 

localizada na Rua Maria Eugênia, nº 138, Humaitá – Rio de Janeiro – RJ, também até às 

18hs. 

 

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2021. 

 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 


