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Ata da Reunião da Comissão Permanente de Licitações


               Ata de reunião realizada ás as 10:30,  do dia Em 28 de Julho de 2015, 

na sala de reuniões da Comissão permanente de licitações, onde estiveram  presentes 

os  senhores  integrantes da  Comissão.  Foi aberta  a  reunião, informando 

inicialmente aos  presentes o motivo da mesma, em seguida foram apreciadas 

as propostas habilitadas para o fornecimento do(s)  item(s) descritos na licitação de 

Convite número 0026/15.

               Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze nas 

depedndências da secretaria de administração reuniu-se a comissão de licitações para 

o recebimento de documentação de habilitação e propostas para o presente processo, 

sendo que entregaram os onvelopes de documentação as empresa Assesortec Contabilidade 

e Consultoria s/s LTDA e Centro de Contabilidade e Gestão Publica Ltda ME, em 

consulta aos correios com os codigos de rastramento de entrega das correspondências o 

correio está atrazado na mesma, portanto fica adiada a sessão para o dia 30/07/2015 

no mesmo horário, sem prejuízo do processo, que será públicada a presente ata no 

portal do município, para o conhecimento dos demais, retomado novamente no dia 

30/07/2015 a seção de abertura da documentação de habilitação com o camparecimento de 

mais uma empresa Escritório Contábill Meneguel, se deu reinicio aos atos, sendo que 

foram analisadas a documentação de habilitação e considerados habilitados para o 

presente processo por apresentarem documentação de acordo com o edital, passando para 

a fase de abertura das propostas comerciais sendo lançados ao sistema para apuração 

do vencedor, e posterior coumunicação ao mesmo, com o encaminhamento dos resultados 

para a autoridade superior para a homologação e adjudicação, encerada a presente ata 

que vai assinada por todos.


               Inicialmente  procedeu-se a  leitura do  teor das  propostas, com os 

esclarecimentos necessários, sendo registrados no mapa comparativo, para efeitos de 

apuração:


Item
 Qtdade
 Unidade
 Material/Serviços 
 Valor Total


001
 1
 UNI
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO DE 

SERVIÇOS CONTÁBEIS. de acordo com as 

disposições da legislação em vigor e 

orientações de demonstrativos e relatórios 

atinentes aos serviços de organização e 

controle contábil do município. Emissão de 

pareceres técnicos em assuntos pertinentes à 

finanças, planejamento e contabilidade. 

Orientação e acompanhamento na elaboração do 

Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual 

(LOA). Auxílio na elaboração de prestações de 

contas.

- Os serviços deverão ser prestados e/ou 

realizados através de consultoria e 

assessoria e acompanhamento In loco.

- O contrato terá vigência para 12 meses 

podendo ser renovador por igual período, 

reajustável através do IGPM/FGV acumulado nos 

ultimos 12 meses.
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CENTRO CONTAB. E GESTÃO PUBLICA LTDA
 5.460,00


ASSESSORTEC CONT. E CONSULTORIA S/S LTDA
 3.384,96


ESCRITORIO MENEGUEL LTDA
 4.500,00


               Logo após  julgadas as propostas  elaborou-se o  mapa de apuração de 

resultado  mencionando os vencedores com os artigos correspondentes.

               Nada  mais havendo a  tratar,  foi determinada  a  abertura de prazo

recursal e encerrada a reunião de julgamento, da qual  foi assinada a  presente ata

juntamente com o mapa de apuração de resultado, que após lida e achada conforme foi

assinada pelos presentes.


Em 28 de Julho de 2015


Comissão:


ELSOM JOSE PELIN
 :___________________________


GUILHERME PIRES DA SILVA
 :___________________________


JULIANO DA SILVA
 :___________________________
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