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PROCESSO LICITATORIO N9 12.02.2021/CM M

00BJETO: Contratac5o de prestacio de serrigos de consultoria tecnica auxiliando no acompanhamento de

procedimentos administrativos junto ao Tribunal  de Contas do Estado do Ceafa -TCE  de interesse  da
Csmara Munieipal de Mombaea

Aos 05 de mar¢o de 202L reuniuie a Comiss5o de ljcitag5es da(o) CAMARA Mul\llcIPAL DE MOMBACA,

eestando presentes os membros: Filipe Pereira de Sique]ra - he§denoe, Frandsco Damisio de Ara¢jo -
SIIplente, Fausterl3nla Calralcanee Ricardo   - Membro, para proeeder a abertura referente ao processo
licitat6rio      n°   12.02.202|/CR",   rna   modalidade  TOMADA   DE   PRECOS,   que   ten   como   objeto   a
tontratacao  de  prestacao  de  servipe  de  consultDria  eEcnica  auxiliando  no  acompanhamemo  de
ppecedlmentos adnrinistrativos blndo ao Tribunal de Gontas do Estado do Cear± - TCE de interesse da
ca§mara    Munidpal    de    Mombaca.    A    presente    abertllra    compaTeceram    a(s)    licitante(s):    GI`Ivl
cONTA8ILIDADE  EIREIJ, atraves de seu  procurador BRllN0 JARDEL COMES SERR4  portador do CPF  n99-6-15.
0  trabalho   da   comiss5o   iniciourse  com   o   recebimento   dos   envelopes   contendo  os   documentos
habilitat6rios e as propostas de pregos e o recolhimento da assinatura, na lista de presenga, das licitantes

presentes a sessfo.

Em  seguida  foram  abertos  os  envelopes  contendo  os  docLlmentos  e  os  mesmos  rubricados  pelos
membros da comiss5o e pelos representarkes pTesentes.

FACE DE L~Acto

Al}6s  a  analise  de  toda  documentac§o  das  licitardes  paricipaTites  do  presente  certame,  a  Comissao
concmu que ESTto llABILrTADAS paia a segunda fase do presents certame, por terem atendido todas as
exigencias contidas no instrumento convocat6rio, as licitantes: GM CONTABI LJRADE EIRELl.

Foi indagado ao(s) licitante(s) presents(s) sobre o direito recursal, onde ocorreu renuncia do mesmo.

EASE IIt PROPOST^ tnt PRECOS •.il::i:I--.-...,
Dando continuidade ao certame e, tendo em vista a rendncia ao prazo recursal, o trabalho da Comissao
iniciou-se com a abertura dos envelopes contendo as proposfas das I.ic-ltantes habit.ltadas.

Concluida a aberfura dos envelopes de propostas de preoo e o devido exame dos mesmos, passou-se ao

julgamento tendo em vista o criterio editalicio de MENOR PREcO, onde constatou-se que o participante
GIVI CONTABILIDADE EIRELl foi vencedor no .Item erxx}1,  no valor unit5rio de R$ 5800,00,  perfazendo o

valor total de R$ 69.6cO,cO.                                                                                                                           *``  `

Dada a palavra aos presentes, dela nenhum fez uso, e todos, quando perguntados pelo(a) Presidente se
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abriam mao do eventual dire'to de reeurso, disseram sin.
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Nada  mais havendo a ser tratado, a(o) Presidente da Comissao de Ljcitacao agradeceu aos  presentes  e
suspendeu os trabalhos para lavratura da ATA, que lida e estando todos de acordo, pede a Presidente qile
todos assiriem.

Rep. Legal BRur\ro JARDEL COMES SERRA - CPF n9 965.825.293-15.
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