
            
 

                      INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA, EDUCACIONAL E PROFISSIONAL. 

ATA DE JULGAMENTO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA nº 16/2021 

 

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 16/2021, conforme abaixo articulado. 

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

1. INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 

40.539.717/0001-20;  

O valor da proposta apresentada pela empresa proponente INTENSIVE 

ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA., foi de R$ 180.194,00 (cento e oitenta mil, 

cento e noventa e quatro reais), contudo em que pese o referido valor se adequar à 

previsão orçamentária prevista para execução dos serviços previsto no Edital, observa-

se que essa não considerou o quantitativo total descrito na cláusula 1 do Edital de 

Concorrência, uma vez que relacionou os custos de somente 01 (um) Dentista 

Bucomaxilo Facial Rotina 12hs, quando o edital exigia no mínimo 03 (três), restando 

desclassificada, portanto.  

2. FISIODENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 

05.311.168/0001-31;  

O valor da proposta apresentada pela empresa FISIODENT CLINICA 

ODONTOLOGICA LTDA, foi de R$ 181.900,00 (cento e oitenta e um mil e novecentos 

reais), e da mesma maneira que a primeira proponente, relacionou os custos de somente 

01 (um) Dentista Bucomaxilo Facial Rotina 12hs, quando o edital exigia no mínimo 03 

(três), restando também desclassificada. 

Assim, diante das razões acima expostas, a Comissão de Licitação, com fulcro no que autoriza 

o Item 8.3 do Edital de Concorrência nº 16/2021, concede o prazo de até o dia 04/01/2022 

para que os proponentes que tenham interesse, em oportunidade derradeira, apresentem nova 
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proposta e documentação de habilitação, em conformidade com os termos do Edital. 

 

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2021. 
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