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ATA DA SESSÃO PUBLICA DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E 
PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITAÇÃO - MODALIDADE : TOMADA DE PREÇOS N. 0 

002-2019-TP 

Aos doze dia ( s) do mês de março de dois mil e dezenove na Sala de 
Reuniões da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de 
TIANGUÁ, reuniu- se a Comissão de Licitação , composta pelos servidores 
ARNOBIO DE ALMEIDA FERNANDES - Presidente , ANTONIA ELIANE DE SOUZA -
Membro , MARIA RAIMUNDA CARDOSO DA COSTA - Membro , sob a Presidência do 

- ) rimeiro, para julgamento da Licitação Modalidade : TOMADA DE PREÇOS n° 
'--002-2019-TP que tem como objeto : Serviços Técnicos Especializados de 

- \........ 'S"Sessoria Contábil , junto ao_ Poder Legislativo Municipal de Tianguá , ,. 
conforme Anexo I ao Edital . As oi to horas do dia supra o (a) Sr (.a) . 
Presidente(a) declarou que estavam abertos os trabalhos da pres~nte 

licitação . O Presidente da Comissão de Licitação declarou aberta a 
sessão de julgamento da supr.;3.Ci tada licitação para o julgamento dos 
Documentos de Habilitação e Proposta de Preços e enfatizou que todas as 
decisões do certame serão tomadas com observância às disposições 
contidas no Edital da Modalidade : TOMADA C2 PREÇOS n° 002-2019- TP e Lei 
Federal 8666/93 com suas demais atualizações . O Presidente da Comissão 
de Licitação declarou aberto o prazo de 15 (quinze)' minutos de 
tolerância para a chegada de possíveis interessados no certame . Passado 
o tempo. determinado de tolerância , o Presidente da Comissão de 
Licitação solicitou que os participantes entregassem os envelopes de 
habilitação e propostas preços . A Comissão de Licitação cltestou o 
recebimento do ( s) envelopes de Habilitação e Proposta de Preços de ( s) 
seguinte(s) proponente(s) : 

'-MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES 
BRUNO LIMA RAMOS 

EIRELI . ... . . ... . ......... 19 . 339 . 784/0001-05 

~ ALVES FEIJÃO ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA 
FRANCISCO DAVI ALVES FEIJÃO 

C. P . F . n° 666 . 701 . 953-20 
LTDA .. . . . . . 24 . 222 . 538/0001- 09 

C. P . F . n° 603 . 47 4 . 163- 73 

Passou-se em seguida à abertura e analise de autenticidade de algumas 
certidões na rede mundial de computadores (internet) e rubrica dos 
documentos de habilitação pela Comissão de Licitação . Após a análise 
realizada pela Comissão de Licitação dos documentos de ha.bili tação foi 
solicitado a (os) licitante (s) presentes que analisassem e rubricassem 
também referidos documentos . Ato contínuo , o Sr . Presidente proferiu em 
viva voz · o resultado da habilitação , onde declarou habilitado (s) o (s) 
proponente ( s) participante ( s) do certame : MAIS CONTÁBIL· - SOLU, ES 
EFICIENTES EIRELI; Foi declarado como inabilitado(s) o(s) propónente ( : 
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ALVES FEIJÃO ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA LTDA ME , Por 
descumprimento do Edital nos Seguintes itens : 14 . 2 - Deixou de Tealizar 
o reconhecimento de Firma de seus signatários nos documentos de 
habilitação ; S.l.a Em consulta ao Portal da transparência do 
CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA RES . SOLIDOS SOBRAL , entidade pública e 
~mi ti u o Atestado de Capacidade Técnica apresentado pela Licitante , n.ão·· 
foi possível confirmar a veracidade do documento . O Presidente· da 
Comissão de Licitação indagou ao(s) Licitante(s) sobre o prazo recuisal 
referente ao julgamento dos documentos de habilitação o(s) Licitante(s) 
renunciou ( ram) ao respectivo ·prazo recursal e se comprometeu ( ram) em 
assinar(em) o Termo de Renuncia para ratificar a decisão . Em seguida a 
Comissão de Licitação passou para abertura io(s) envelope(s) de Proposta 
de Preço, em ato continuo a Comissão de Licitação passou a análise e 
rubrica da ( s) Proposta ( s) de Preço e Após a análise realizada pela 
':omissão de Licitação da (s) Proposta (s) de Preço foi solicitado a (os) 

'-licitante(s) presente(s) que analisassem e rubricassem também referidos 
roposta ( s) . Em ato continuo , O Presidente da Comissão de Licitação 

realizou a leitura dos preços em voz alta para que fosse elaborado o 
mapa comparativo de preços que foi apresentado o seguinte te sul tado : 
Concluída a abertura dos envelopes de propostas de preço e o devido 
exame dos mesmos , passou-se ao julgamento tendo em vista o critério 
editalício de MENOR PREÇO , onde constatou- se que o participante MAIS . 
CONTÁBIL SOLUÇÕES EFICIENTES EIRELI foi vencedor no item OOQOl , · 
perfazendo o valor total de R$ 92 . 000 , 00(Noventa e Dois Mil Reais). ,Foi 
perguntado então aos Licitantes presentes se renunciariam ao p~azo 
recursal , o que de pronto con~ordaram com o resultado, assinando Termo 
de Renúncia ratificando a dec.isão tomada . O Presidente da Comissão de 
Licitação declarou que encaminhará os autos do processo para que 
Autoridade Competente possa proceder se ass:m considerar conveniente, a 
sua Adjudicação e Homologação . Nada mais para constar em ata , foi 
encerrada a Sessão e lavrada a presente Ata , que vai assinada pelos 
membros desta Comissão e pelos licitantes que desejarem . 

COMISSAO DE LICITAÇAO 

FUNÇAO NOME 

Presidente ARNOBIO DE ALMEIDA FERNANDES 

·Membro ANTONIA ELIANE DE SOUZA 

Membro MARIA RAIMUNDA CARDOSO DA COSTA 

PARTICIPANTE($) DO CERTAME 

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EIRELI 

/ ASSINATU~RA 
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