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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE ABERTURA E JULGA1~' :J11~UJ..d;J.E.>,
ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTAS DE PREÇOS.
Tomada de Preços N° 2018.07.19.1
Objeto da Licitação: Contratação de serviços a serem prestados na assessoria, consultoria
e execução contábil, como também na consultoria para elaboração de defesas e recursos
perante os Tribunais de Contas e outros órgãos de controle e fiscalização, junto às diversas
Secretarias e Fundos do Município de Umari/CE, conforme especificações constantes no
Edital Convocatório.
Data da Abertura
Horário
Local
Endereço

07 de Agosto de 2018
09:00 horas
Prefeitura Municipal de Umari
Rua 03 de agosto, Centro, Umari/CE.

Aos 07 de Agosto de 2018, na cidade de Umari - CE, a partir das 11:00 (onze) horas,
reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Umari, em
sessão pública, nomeada pela Portaria n° 197/2018, de 19 de Junho de 2018, da Senhora
Prefeita Municipal, sendo composta pelos membros Cicero Anderson Israel Soares, José
Ivanildo Alves de Almeida e Tiago Miguel Alves, sob a presidência do primeiro, para que
fossem analisados os documentos de habilitação referentes à Licitação na modalidade
Tomada de Preços n° 2018.07.19.1, cujo objeto supracitado. Iniciados os trabalhos, o
Senhor Presidente nomeou o Senhor José Ivanildo Alves de Almeida para secretariar a
sessão. Posteriormente, o Senhor Presidente determinou que fosse iniciada uma minudente
análise junto a toda documentação de habilitação apresentada, determinando ainda, a
realização de consultas on-line (via internet), para se verificar a autenticidade de alguns
dos documentos exigidos. Concluída a referida análise, a Comissão chegou ao seguinte
resultado: Empresa Habilitada - CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS
ADMINISTRATIVO
LTDA, por cumprimento integral às exigências editalícias.
Empresa Inabilitada - JOSUE DANTAS BARBOSA - ME, por descumprimento aos
itens 3.1.3, 3.1.4 e 3.1.18 do edital convocatório (Não apresentou Certidão Negativa de
Débitos quanto à Dívida Ativa da União e Tributos e Contribuições Federais, bem como
apresentou contrato e nota fiscal desacompanhada de Atestado). Estando ainda presentes
os representantes legais das referidas empresas, o Senhor Presidente indagou dos licitantes
sobre a interposição de possíveis recursos junto ao julgamento da fase de habilitação,
quando os mesmos afirmaram que abriam mão do respectivo prazo recursal, o que fizeram
constar apondo suas assinaturas em Termo de Renúncia, parte integrante desta. Sendo
assim, passou-se para a próxima fase do certame, com a abertura do envelope contendo a
proposta comercial do licitante habilitado e devolução do envelope da proposta de preço
do licitante inabilitado. Aberto o dito envelope, fora feita uma análise e rubrica na
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proposta pelos licitantes, iniciando-se logo após, urna minudente análise p
a~~):
Comissão junto a proposta apresentada, sendo realizada inclusive uma leitura em voz alta
dos preços para a confecção do respectivo mapa comparativo. Concluída tal análise,
constatou-se o seguinte resultado: a empresa CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS
ADMINISTRATIVO LTDA sagrou-se vencedora com proposta totalizando o valor global
de R$ 405.600,00 (quatrocentos e cinco mil e seiscentos reais), estando tais preços
compatíveis com os praticados no mercado. O Senhor Presidente indagou dos licitantes
sobre a interposição de possíveis recursos junto ao julgamento das propostas comerciais,
quando os mesmos afirmaram que abriam mão do respectivo prazo recursal o que fizeram
constar apondo suas assinaturas em Termo de Renúncia parte integrante desta, ficando
então, dispensada a necessidade de abertura de prazo recursal. O Senhor Presidente
recomenda que o presente certame seja adjudicado ao seu respectivo vencedor. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente determinou que fosse encerrada a p~o,
do que para constar fora lavrada esta ata, que vai assinada por mim,
.
José Ivanildo Alves de Almeida, que secretariei, pelos demais membros ~~
e
pelos licitantes presentes.
Assinaturas da Comissão de Licitação

Comissão
Função

Nome

Presidente

icero Anderson Israel Soares

Membro

osé Ivanildo Alves de Almeida
iago Miguel Alves

Membro
L-
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Assinaturas dos Licitantes

Item

Nome/Razão

Social

_~_

1

CONTAP- CONSULTORIA

2

JOSUE DANTAS BARBOSA - ME
--

E SERViÇOS

ADMINISTRATI

- Assillatura/Rubrica

VO LTDA
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