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ATA DE sessÃo pARA RECEBTMENTo DA HABTUTAÇÃo,E pRoposTA
P

DE

As I l:30h (onze horos e trinto minutos) do dio 29 de obril de
reunirom-se no Solo de Reuniões do Comissôo de Licitoçõo do Côm
Municipol de Senodor Pompeu, o ComissÕo, otrovés de seus integrontes,
CARTA JENNIFER GOME§ DE OIIVEIRA - Presidente, Flovionne Ricorte
Bizerro - Membro, Antonio Rodoik Feneiro Bezerro - Membro, nomeodos
pelo Portorio no 17512022, de 03/01 /2022, com o objetivo de proceder à
oberturo e julgomento do Processo Licitotórío no A0112022-TP,
modolidode Tomodo de Preços poro o : ControtoçÕo de empreso poro
executor os serviços de ossessorio técnico permonente junto oo
legislotivo municipol, onolisondo, fozendo esclorecimentos e
contribuindo com opiniõo técnico junto oos projetos de lei do Cômoro
Municipol de Senodor Pompeu, de ocordo com especificoções no
editol e seus onexos. Estondo presentes, olém do ComissÕo, o seguinte
empreso
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ConsÍoÍodo o presenÇo do licitonÍe ocimo referencíodo, a Presrdenfe
do Comrcsõo de Licitoçõo deu início oo procedimento, em observdncio
ôs disposiçôes conÍidos no Editol do TOMADA DE PREÇOS No 00312022-TP
e no Lei ns 8.666193 e suos olteroções posteríores. Inicioda o sessõo
foram recebidos os enveíopes "A - DocumenÍos de Hobilitoçõo", "B -
ProposÍo de Preços", Íendo o Comissõo e licitonte, imediotomenÍe,
verificodo o invÍoíobilidode dos mesmos, coso nÕo posso possor do fose
de HobilifoçÕo paro fose dos Proposfos. AÍo contínuo, o PresidenÍe do
Comissôo de LicitaÇõo, juntomente com os demois membros, obrirom
os documenÍos do envelape "A - Docvmenfos de Hobilitoção", sendo
devidomenÍe rubricodos peío Comíssôo e pelo licitante presenfe.
Prosseguindo, o PrestdenÍe do Comissõo de Licifoçõo, juntomente com
os demois membros, onolisorom os documenfos e o empreso foi
declorodo, HABILITADA, em conformidode com o Lei, o ernpreso
licitonte; AUCONT - SERVIçOS AVANÇADOS S/S ITDA. A Presídente
quesfionou se o empreso presenfe tem o intençõo de interpor recurso
sobre o resulfodo do fose de habilitoçõo, quando declinou de
direito, como prevê o ort. 109 e suo olíneo "o" do lei Federol 8.666/93.
Ato contínuo, o Presrdente do ComissÕo de Licitoçôo procedeu com
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oberturo do envelope de ProposÍo de Preços do empreso
verificondo gue o licitonte opresentou suo respectivo proposfo
objeto controtuol, ofertondo o volor mensol de R$ 5.700,00 (

seÍecentos reois/, volor globol de R$ 68.400,00 (sessenfo e o
quotrocenÍos reois), no prazo de 12 (doze) rneses pora o exec
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do
Controto. Assim verificondo gue o proposfo opresenÍodo es
compotível com os volores proficodos no mercado, o Presidenfe
Comlssõo de LicitaÇõo, em concordôncio com os demos integronfes
da Comissõo, JULGOU A EMPRESA PROPONENIE VENCEDORA DO
CERTAME Prosseg uindo, o PresidenÍe do Comissõo de Licitoçõo
consulÍou se o licifonte iró recorrer dos decrbões do Comrssôo, no que
informou gue nõo tinho inÍeresse e abdicovo do prozo recurso/
esfobelecido no ort. 109, inciso l, alíneo "b" do Lei8.666193. Porfim, opós
lido o presenÍe Ato e ochodo conforme o Presidente ogradeceu o
presenÇo de Íodos e deu-se por encenoda o sessõo os I I:56h, ossim foi
ossinodo pelo Comrsõo e pelo licitonte presenÍe.

§A[Á DE REUN'ÕTS OE CÂMNNE MUNIC/IPAI. DE SENA DOR POMPEI,

em 29 de obril de 2022.
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