
PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE MOMBAÇA 

ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09.12.2021/CMM 

OBJETO: Contratação de prestação de serviços de consuttona na área de contratações públicas. 

Aos 28 de dezembro de 2021, reuniu-se a Comissão de Licitações da(o) GAMARA MUNICIPAL DE MOMBACA, 

estando presentes os membros: Camila Campos Ivo Marques - Presidente, Zenilda Jeronimo do Nascimento-

Membro, Angela Silva de Freitas - Membro, para proceder a abertura referente ao processo licitatório n°

O9.12.2O21/CMM na modalidade TOMADA DE PREÇOS, que tem como objeto a Contratação de prestação de 

serviços de consuttona na área de contratações públicas. 

À presente abertura compareceram a(s) licitante(s): MG CONSULTORIATECNICA EIRELI, CNPJ nº : 02.659.872/0001-

91, através de seu procurador Antonio Carlos Vieira Silva CPF: 611.094893-40 e SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI 

CNPJ nº : 21.276.541/0001-17, através de seu procurador Dano Saldanha de Araújo Neto CPF: 091.389.653-56. 

Recebidos os envelopes, a Comissão tomou imediatamente as medidas necessárias para assegurar a inviolabilidade 

dos envelopes de proposta de preço, caso não possa, na mesma sessão, passar da fase de habilitação para a fase de 

julgamento da proposta de preços, devido ao prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, alínea "a" da Lei de 

Licitações. 

FASE DE HABILITACÃO 

Iniciada a fase de habilitação com a abertura do envelope "documentos" que serão analisados e rubricados pela 

Comissão e pelo licitante presente. Analisada toda documentação apresentada, inclusive a constante no CRC do 

,Içitante, é declarada a HABILITAÇÃO da licitante: MG CONSULTORIA TECNICA EIRELI, CNPJ nº : 02.659.872/0001-91. 

empresa SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI CNPJ nº : 21.276.541/0001-17 foi inabilitada por não estar de 

acordo com o item 4.6 deste edital 5.1.1 do edital, 5.5 item deste edital. 

Após a divulgação do resultado o Presidente da Comissão de Licitação perguntou se o participante do certame iria 

interpor recurso contra a sua decisão, foi respondido pelo expresso interesse da SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI 

em manifestar qualquer irresignação quanto à decisões proferidas pelo Presidente com fundamentação em " 

motivos que a comissão alegou a inabilitação". 

Diante do exposto o presidente informou sobre o prazo de 5 dias úteis como prazo para apresentação do 

recurso. Após resultado do recurso o presidente deverá oportunamente comunicar aos participantes a reabertura 

dessa sessão. 
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