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ATA SESSAO DE HABILITACAO

Processo n°:
Classe:
Assunto:
Modalidade:
Fundamentacao:
hteressado:
Objeto:

0104.01/21-CMU
Contrata€ao I Licita€ao
Processo de Contrata€ao
Tomada de Preco do tipo tecnica e preco
Lei n° 8.66fy93
Camara Municipal de Uruburetama
Contrata€ao  de prestador de  servi€os  tecnicos  de  assessoria  e
Consultoria  na  irea  Govemamental,  no  ambito  da  Camara
Municipal   de    Uruburetama,   conforme    detalhes   tecnicos
constantes do projeto basico

AS 09:00 horas do dia 11xp5/2021, na sede da Camara  Municipal de Uruburetama,
rreuniram-se  a  Comissao  de  Licitac6es  da  Camara   Municipal  de  Uruburetama,
estando  presentes  os  membros:  Raimundo  Nonato  Comes  Martins  -  Presidente,
Maria  Vilma  Lopes  duo  Santos  -  Membro,  Sanmya  Shere  Almeida  Balroso  -
Membro, coustituida pela portaria n° 009/2021, para realizacao da sessao ptiblica de
licitacao,  modalidade  Tomada  de  Preco,  do  tipo  tecnica  e  pre€o  formalizado  nos
autos   do   processo   administrativo   n°   0104.01/21{MU,   que   ten   por   objeto
coutratacao  de iirestad_or_ de servicos t6cndcos  de ussessoria e Consultoria na drea
Governamental,   no___ambito   da   CGmara  Mundctoal   de  UTub_uure±!ana,   colrfrmml!91±
detalhes t6calcos  constantes  do projeto bdsico. inc±ou a sess~ao, solieltaLr\do -que o
licitante presente entregasse os documentos de credenciamento e os envelopes,  do
qual   foi   credenciada   a   empesa:   ASCONTEC   ASSESSORIA   CONTABIL   E
TECNICA   LTDA   ME,   CNPJ  N°  13.161.268/0001-57,   representada  pelo  senhor
Antonio  Gilvan  Viein  de  Morais  portador  do  CPF  n°  526.392.743-68.  Ap6s  o
eredenciamento da empresa presente, a comissao recebeu os envelopes contendo os
documentos  de  habflitacao,  da  proposta  tecnica  e  da  proposta  de  preco.  Em  ato
sequencial foram rubricados todos os envelopes e lista de presenga, do(s) licitante(s)
presentes  a  sessao.  Em  seguida foi aberto o envelope contendo  os  documentos  de
habilitacao,  onde  os  mesmos  foram  rubricados  pelos  membros  da  comissao  de
1icitacao e pelo representante presente. Em ato continuo, verificou-se a documentaca
constante no envelope de habilitacao, verificando as exigencias constantes no edital,
em seguida foram acessados os sites oficiais para validaqao das certidoes negativas
Federal, Estadual, Municipal, Trabalhista e de FGTS, conforme prever o edital, tend
Sido listado e juntado ao processo. Na sequ6ncia a Comissao verificou as condi€6e
de participacao, em especial quanto a existencia de sancao que impeca a participaca
no  certame  ou  a  futura  contratacao,  mediante  a  consulta  aos  seguintes  cadastro!
Cadastro de Fornecedores da Camara Municipal de Uruburetama, Cadastro Nacional
de  Empresas  Inid6neas  e  Suspensas  -  CEIS,  Cadastro  Nacional  de  Condenac6es
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Civeis por Atos de Improbidade Administrativa e Consulta Consolidada de Pessoa
Jurfdica, mantido pelo Tribunal de Contas da Uniao, onde as consultas foram listado
e juntado ao processo, verificando que as condic5es de habilitacao exigidas no edital
foram   atendidas.   Assim,   ap6s   a   analise   de   toda   documentacao   da   licitante
participants do presente certame, a Comissao concluiu que a empresa ASCONTEC
ASSESSORIA  CONTABIL  E  TECNICA  LTDA  ME  encontra-se  HABILITADA,
podendo passar para a fase seguinte do presente certame, por ter atendido todas as
exigencias contidas no instrumento convocat6rio. 0 presidente, em seguida, indagou
ao representante da licitante presente se havia  algo a declarar,  o mesmo informou
que  nao.  Em  seguida,  todos  concordaram  foi  finalizado  a  sess5o  de  habilita¢ao.
Ficando  notificado  o  licitante,  em  sessao,  que  teria  o  prazo  de  cinco  dias  para
apresentar recurso  da  decisao da presents Comissao.  Onde em seguida o licitante,
pediu  que  registra-se  em  ata  que  nao  haveria  interesse  em  apresentar  qualquer
recurso e que renunciava expressamente a fase recursal, podendo assim, o presente
certame prosseguir. Assim sendo, o Presidente, comunicou que pelo avancar da hora,
marcaria para as 13h e 30 mjnutos, do mesmo dia, dia 11/05,/2021, para a abertura.
dos demais envelopes, ficando desde ja todos notificados. Na sequencia o presidente
suspendeu  a  sessao  por  uma  hora,  remarcando  para  continuidade  as  13h:30min.
(treze horas e trinta minutos). Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presents ata,
que  vai  assinada  pelos  membros  da  comissao  e  pelo  representante  da  licitante
presente.

CPF n9 526,392.743-68 -Empresa ME/EPP

Comissao de Lidtacao

Raimundo
Presidente

vl8|~ev  wut
Maria Vilma Lop
Membro

A   aciry-r)
Almeida Barroso
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ATA SESSAO DE JULGAMENT0 DAS PROPOSTAS TECNICA E DE PRECO

Processo no:
Classe:
Assunto:
Modalidade:
Fundamenta€ao:
hteressado:
Objeto:

0104.01/21-CMU
Contrata€ao - Licita€ao
Processo de Contrata€ao
Tomada de Pre€o do tipo tecnica e pre€o
Lei n° 8.66ty93
Camara Municipal de Umburetama
Contrata€ao  de prestador de servi€os  tecnicos  de  assessoria e
Consultoria  na  drea  Govemamental,  no  ambito  da  Camara
Municipal   de    Uruburetama,   conforme    detalhes    tecnicos
constantes do projeto basico

As 13:30 horas do dia 11xp5pe021, ne sede da Camara  Municipal de Uruburetama,
reuniram-se  a  Comissao  de  Licitac5es  da  Camara   Municipal  de  Uruburetama,
estando  presentes  os  membros:  Raimundo  Nonato  Gomes  Martins  -  Presidente,
Maria  Vilma  Lopes  dos  Santos  -  Membro,  Sanmya  Shere  Almeida  Barroso  -
Membro, constituida pela portaria n° 009/2021, para dar continuldade no processo
de licitacao, modalidade Tomada de Preqo, do tipo tecnica e preco formalizado nos
autos   do   processo   administrativo   n°   0104.01/21{MU,   que   tom   por   ol?jeto
contratucao  de prestador de  serv_i_co_S_ t6cndcos  de  assessoria  e  Consultoria na area
Governaneutal;  no   dmbito   da  Caanara_  _Muvicit]al  de  Unduretama,   conforme
detalhes  t6cnicos  constautes   do  projeto  bdsico.  Triciou  aL  sess~aLo,  o  presideute
ratificou  que  a  presents  sessao  tinha-  como  ortyetivo  o  julgamento  das  propostas
t6cnica e de preco do licitante habilitado, ASCONTEC ASSESSORIA CONTABIL E
TECNICA  LTDA  ME,   CNP]  N°  13.161.268/0001-57,   representada   pelo   senhor
Ant6nio Gilvan Vieira de Morals portador do CPF n° 526.392.743-68, e que estava
presents na  sessao.  Em  ato  continuo,  deu-se prosseguimento  a  sessao,  iniciando  a
abertura  dos  Inv6lucros  n°  02  e  03  da  hicitante  classificada,  oujos  documentos
constantes da mesma foram rubricados pelos membros da Comissao de Licitacao e
pelo  representante da licitante presents.  Em seguida o  Presidents da Comissao  de
Licitacao colocou a disposicao da comissao e representante da licitante, para exame,
da proposta tecnica e proposta de preap dos respectivos Involucros n° 02 e 03. Ap6s
analise foi confirmado que a proponente atendia todas as exigencias do instrumento
convocat6rio para a elabora€ao das Propostas Tecnica e da proposta de Pre€os. Na
sequencia  passou  a  ser  apurada  a  pontuacao  final  do  licitante,  de acordo  com  os
criterios especificados no Edital do certame, obtendo as seguintes pontuac6es: PT =
PONTUACAO TfcNICA = 3,96 e PRP = PONTUACAO RESULTA-NTE DO PREC
= 4. Ap6s a apura¢ao das Propostas T6cnica e de Precos, foi realizado o procedimen.
do julgamento  final  das  propostas,  seguindo  o  rito  previsto  no  edital e na  Lei  n°
8.666/93, para o tipo tecnica e preco. Cumprindo todos os procedimentos do edital
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quanto  a  documentacao  de  habilita€ao  e  de  propostas  de  pre¢o,  foi  declarada
vencedora   do   certame   a   empresa   ASCONTEC   ASSESSORIA   CONTABIL   E
TECNICA L TDA ME, obtendo a PF - Pontuacao Final = 7,96, demonstrando assim a
proposta mais vantajosa para a Camara Municipal de Uruburetama. Vale ressaltar
que a licitante foi a tinica a se habilitar no processo aberto pela Camara Municipal,
demonstrando  capacidade  tecnica  exigida,  encontrando-se  sua  proposta  de  preco
dentro  dos  limites  praticados,  conforme  confrontado  o  preco  da  proposta  com  o
preco   m6dio   constante   no   processo.   0   presidente,   em   seguida,   indagou   ao
representante da licitante presents se havia algo a declarar, o mesmo informou que
nao. Em seguida, todos concordaram e assim, foi finalizado a sessao de julgamento
das propostas.  Ficando notificado o licitante, em sessao, que teria o prazo de cinco
dias para apresentar recurso da decis5o da presente Comissao. Onde em seguida o
licitante,  pediu  que  registra-se  em  ata  que  nao  haveria  interesse  em  apresentar
qualquer recurso e que renunciava expressamente a fase recursal, podendo assim, o
presents certame prosseguir. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata,
que  vai  assinada  pelos  membros  da  comissao  e  pelo  representante  da  licitante
presente.

Assinam:

CPF n9 526.392.743-68 -Empresa ME/EPP

Comissao de Licitacao

Raimundo
Presidente

#a#mva=op#s=?o?cofrfe     &#eAe Apmeffiroso


