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PROCESSO LICITATÓRIO N° 005/2019-TP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01030001/19
OBJETO: contratação de serviços técnicos especializados em consultoria e orientação parlamentar , bem como
assessoria em gestão administrativa, de responsabilidade da Câmara Municipal de Caridade, conforme especificação
em anexo.

Ass 23 as Abril de 2019, reuniu-se A Comissão de Licitações â.s(s) CAMARA MUNICIPAL DE CARIDADE,
estando presentes os membros: CLEBER DE PAULA XAVIER - Presidente, MARIA ELIETE AMORIM
BITTENCOURT - Membro, FRANCILENE AMORIM MARTINS - Membro, para proceder a abertura referente ao
processo licitatório 11° 005/2019-TP, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, que tem como objeto a contratação de
serviços técnicos especializados em consultoria e orientação parlamentar , bem como assessoria em gestão
administrativa, de responsabilidade da Câmara Municipal de Caridade, conforme especificação em anexo.. A
*resente abertura compareceu a licitante: MEGA D EVENTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, representado
por MANOEL DA SILVA DEODATO. O trabalho da comissão iniciou-se com O recebimento dos envelopes
contendo os documentos habilitatórios e a proposta de preços e o recolhimento da assinatura, na lista de presença, da
licitante presente ã sessão. Em seguida foi aberto O envelope contendo os documentos e os mesmos rubricad.os pelos
membros da comissão e pelo representante presente. Após a análise de toda documentação da licitante participante
do presente certame, a Comissão concluiu que ESTÁ HABILITADA para a segunda fase do presente certame, por
terem atendido todas as exigências contidas no instrumento convocatório, a licitante: MEGA D EVENTOS
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI.

Para constar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão e pelo representante presente.
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