
.
ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO- LICITAÇÃO DISPENSÁVEL Nº 2022020401 emo
ATA ABERTURA E ANÁLISE DE PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO DE

HABILITAÇÃO.

Aos 11 (onze) dias do mês de Fevereiro do ano de 2022, às 12h00min, na sala de

Licitações da Câmara Municipal de Jaguaretama, situada na Av. Marilândia, 81, Centro,

Jaguaretama, Ceará, reuniu-se a Comissão de Contratação constituída por

FRANCISCA DAIANY GOMES DE BRITO — Agente de Contratação, FRANCISCA

CLEUBA DINIZ BEZERRA — Membro da Comissão de Contratação e DOMINGOS

ALVES DE FREITAS — Membro da Comissão de Contratação, nomeados pela portaria

nº A-039/2021 de 21 de Dezembro de 2021, para análise e julgamento de Propostas de

Preços e Documentos de Habilitação da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE

JAGUARETAMA. O procedimento em pauta foi publicado nositio oficial do órgão em

07 de Fevereiro de 2022, ficando aberto para O recebimento de propostas via e-mail a

partir das 08:00 horas do dia 08 de Fevereiro de 2022 até as 17:00 horas do 10 de

Fevereiro de 2022, conforme estabelece a lei 14.133/21. Após transcorrido este prazo,

a comissão procedeu a abertura da(s) proposta(s) recebida(s), qual(is) seja(m): a

empresa WILVERSON DOS SANTOS SOUZA, inscrita no CNPJ: 32.524.556/0001-73,

apresentou proposta no valor globa! de R$ 29.700,00 (vinte e nove mil e setecentos

reais), sendo o valor mensal de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), verificando

ainda que a proposta atende a todas as exigências do edital, estando portanto

classificada. A comissão de contratação verificou já constar no e-mail a documentação

de habilitação da referida empresa, a mesma foi impressa e realizada a análise de

verificação quanto às exigências editalícias. Realizada a análise e as consultas

necessárias a comissão verificou que a empresa WILVERSON DOS SANTOS SOUZA,

apresentou toda a documentação em conformidade com os termos do edital, estando

portanto habilitada. Desta forma, a empresa WILVERSON DOS SANTOS SOUZA,

inscrita no CNPJ: 32.524.556/0001-73, foi declarada vencedora com o valor global de

R$ 29.700,00 (vinte e nove mil e setecentos reais), sendo o valor mensal de R$

2.700,00 (dois mil e setecentos reais). Dando seguimento a Sra. Agente de

Contratação constatando que nada mais havia a ser acrescentado, declarou encerrada

a sessão, sendo então lavrada a presente ata, por mim FRANCISCA DAIANY GOMES

DE BRITO,que vai assinada por todos os presentes. Jaguaretama-CE, 11 de Fevereiro

de 2022.
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