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As I0:00h (dez) do dio 29 de obril de 2A22, reunirom-se no Solo
Reuniôes do Comissõo de Licitoçôo do Cômoro Municipol de Senodor
Pompeu, o Comissõo, otrovés de seus integrontes, CARLA JENNIFER
GOME§ DE OIIVEIRA - Presidente, Flovionne Ricorte Bizerro - Membro,
Antonio Rodoik Ferreiro Bezerro - Membro, nomeodos pelo Portqrio no

17512022, de 03/01 12022, com o objetivo de proceder à oberturo e
julgomento do Processo Licitotório no 00212022-TP, modolidode Tomodo
de Preços poro o : Controtoçôo de empreso poro prestoçõo de
serviços técnicos no coleto de dodos, digitoçÕo, ocomponhomento e
tronsmissõo de informoções junto oo SINCONF, junto o Cômoro
Municipol de Senodor Pompeu, de ocordo com especificoçÕes no
editol e seus onexos, de ocordo com especificoções no editol e seus
onexos Estondo presentes, olém do ComissÕo, o seguinte empreso

AUCONT - SERVrÇOS AVANÇADOS S/§ LTDA
CNPJ: 1 1 .637 .077 l009t -93
Representodo pelo Sr. Alexondre Bezeno Alencor
CPF no. 81 1.853.403-00

Consfofodo o presenÇo do lícitante ocimo referenciodo, e Presidenle
do ComissÕo de LiciÍoçÕo deu início oo procedimento, em observôncio
ôs disposições conÍidos no Editol do TOMADA DE PREÇOS No 002/2022-TP
e no Lei ns 8.666/93 e suos olferoçôes posÍenores. ínicioda a sessÕo
forom recebidos os envelopes "A - Documentos de Hobiliteçõo", "B -
ProposÍo de Preços", fendo o Comissôo e licitonte, imediatomente,
verificado a inviolobiíidode dos mesmot coso nôo posso possor do fose
de Hobilitoçõo para fose dos Proposfos. AÍo contínuo, o Presrdenfe do
Comrssõo de LicÍtoÇÕo, juntamenÍe com os demors membros, obnrom
os documenfos do envelope "A - Documenfos de Habilitoção", sendo
devídomente rubricodos pelo ComissÕo e pelo licitonte presenfe.
Prosseguindo, o PresidenÍe do ComrisÕo de Licitoçõo, juntamente com
os demors membros, onolisorom os documenÍos e o ernpreso foi
declorodo, HABILITADA, em conformidode com o Lei, o empreso
licítante; AUCONT - SERVIÇO§ AVANÇADOS S/S ITDA. A Presidenfe
quesÍíonou se o empreso presente Íem o rnÍençôo de inÍerpor recurso
sobre o resullodo do fose de habilitaçóo, quondo declrnou desse
direito, como prevê o art. lA9 e suo o,ínea "o" do Lei Federol 8.66ó193.
Ato contínuo, a Presidente do ComissÕo de LicitoçÕo procedeu com o
abertura do envelope de Proposfo de Preços do empreso Hobilitodo, e
verificando gue a hcitante opresenfou suo respecÍivo proposto paro o
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objeto controtuol, ofertondo o volor mensol de R$ 4.4A0,00 (quotro
quofrocenfos reors/ , volor globol de R$ 52.800,00 (cinquenfo e dois
oifocentos reors/, no prozo de 12 (doze) rneses poro o execuçõo
Controto. Assim verificondo gue o proposfo opresenfodo
compotível com os vo/ores proficodos no mercodo, o Presldenfe do
Comissôo de LicitoÇõo, em concordôncio com os demois inÍegronfes
do ComissÕo, JULGOU A EMPRESA PROPONENIE VENCEDORA DO
CERTAME Prosseg uindo, o Presrdenfe do Comissõo de Licitoçõo
consulfou se o licitonte iró recorrer dos decisôes do Comissôo, no que
informou que nõo tinho inferesse e obdicovo do prozo recursol
esfobe/ecido no ort. lA9, inciso l, olíneo "b" do Lei 8.666193. Por fÍm, opós
lida o presenfe Afo e ochodo conforme o Presidenfe ogrodeceu o
presenÇo de fodos e deu-se por encerrodo o sessõo ôs I0:50h, ossim foi
ossinodo pela ComissÕo e pelo licitonte presenÍe.

SA[A DE REUN'ÔTS OA CÂMARA MIINICIPA[ DE §ENÁ DOR POMPEIIi,

em 29 de obril de 2022.

CARTA JENNIFER GOMES DE OTIVEIRA
Presidente do ComissÕo de LicitoçÕo
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