
ATA DE ABERTURA DO CERTAME REFERENTE AI 
TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.01.07.01-CM. 

As 09 :00 i~r:)Ve Hor?•:: ~'o c:lia 11 de Fevereiro de 2021, sendo dada uma 
tolerância de 20 (viíll1.: Minuto~) •=~ s~:~ u::~ C.:imissão de Licitação, estando 
pr~.::-2ntes os integranl >s da Comissao de Licitação: Presrdente da CPL: 
André Pitther de Menezes Pinheiro - Membros: Francisco Ivoneudo 
Medeiros dos Santos ,_. Francisco Ferreira de Araújo, com observâr,cia 
das disposições contidas na Tomada de Preços de Nº: 2021.01.07.01-CM, 
e na Lei nº: 8666/93 e suas alterações posteriores, cujo objeto é a 
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS JUNTO 
AO SETOR ?ESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL. NA ORIENTAÇÃO E 
ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, 
GERAÇÃO DO SIM DA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO 
CADASTRO FUNCIONAL, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE GFIP DA 
CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CEARÁ. /\berta a sessão 
d0 referido processo, f:)ram recebidos os envelopes "HABILITAÇÃO" e 
"F~OPOSTA D::: PREÇC~:" das empresas participantes: H.F. PEREIRA, 
EMPREENDIMENTO$_, :nsc1tta no CNPJ n.0 21.S19.610/0001-76, neste ato 
representa pelo seu i:,-.·:1prietcÍr;ç •:) Sr. 1"m~of1 Feitosa Pereira, inscrito no 
C.PF sob o n. 0 643.179.•;43-72. CICERO ANTONIO BEZERRA VIERIA (B2G 
CAINFOTEC COMPRIMf - ME), inscrita no CNPJ n.0 34.239.627/0001-11, 
neste ato representa pr.' 'J seu proprietârio o Sr. Cicero Antônio Bezerra 
Vieria, inscrito no CPF sob o n.0 008.587.433-70. Em vista a complexidades 
técnica dos DOCUMENTOS apresentados resolve a comissão t,1alisar, e julgar 
os docurr,entos conforme instrução do Edital, sendo assim a comissão 
também informa na sessão da TOMADA DE PREÇOS, que Sf~rá divulgado o 
resultado da fase de habilitação, pelos mesmos meios de publicação, no 
DIÁRIO DO NORDESTE, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO e DIÁRIO OFICIAL DO 
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CEARÁ. Em seguida a Comissãu tomou 
imediatamente as mE:Jidr:is necessárias para assegurar a inv:;:;iabirdade dos 
e:ivelopes, \\PROPOSTA .'>E PREÇOS", caso não possa passar da fase de 
héibilitação para ~ fase e::.: julgamento das proposta~, devido é.'o prazo recursai 
previsto no 3rt. 109,. ]rciso }_. alínea "a" da Lei 8666/93 Lei de Licitações, o 
Presidente solicitou a i:::,:-missão de llcitr1':.·10 e =JS licitantes presentes para que 
os ,nesmos rubricasserr · no fechado de todos os envelopes de "PROPOSTA DL) 
PREÇOS", feito o ato sc,l!citado pelo Presidente da comissão de Licitação, a 
comissão passou um 1.-.. :re em volta dos referidos envelopes, fazendo 
junção deles mediante fita durex e posteriormente solicitar aos mesmo para 
que seja rubricado no referido lacre. A comissão novamu1te informa na , 
sessão que a divulgação d0 resultado dél fase de habilitação s::rá feita através 
de meios previamente utilizados e que a partir da publicação 1o resultado da 
habilitação fica aberto o prazo recursai conforme artiço 109 i1 ,ciso I alínea "a" 
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da Lei 8666/93 e suas alterações posteriores. O Presidente da início a 
abertura de todos os envelopes contendo os documentos de habilitação de 
todos os concorrentes em ato público. Após a abertura dos referidos 
envelopes a comissão de licitação juntamente com os licitantes presentes 
rubricaram todos os documentos de "HABILITAÇÃO" apresentados na sessão. 
O Presidente faculta a palavra aos licitantes presentes para qualquer 
manifestação e registr.-:, de fatos em ata, os licitantes desistiram 
expr-e~s?.!rnente da int(:!r.~;ão de registrar qualquer fato ou argumento em ata, 
fato este re\distrado r\";! mesr1:1. Assim sendo, iavra-se a pn::Sente ATA que 
lida e achada conforn2 será ass1: :&.--,.:: pela comissão de licitação e os 
licitantes presentes na sessão. Nada mais havendo a ser consignando em ata, 
Eu André Pitther de Menezes Pinheiro, Presidente da Comissão de 
Licitação (CPL) dou por encerrada a presente sessão. Juazeiro do 
Norte/Ceará, Em 11 de Fevereiro de 2021. 

An 

rancisco Ferreira 
Membro da CPL 

LICITANTES: 

' ~ CICÊ\id~ BEZERRA 
VI E RIA (B2G CP.INFOTEC 
COMPP.!ME - ME:) 
Cicero Antôr1ío Bezer· , Vieriá 

lfiJtliffe #zt&fJ ª -"d-~t'G---~------
H.F. PEREIRA, EMPRE.1.::NDIMENTOS 
Hilton Feitosa Pereira 
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