
PREFEITURA MUNICIPALDE

P I R AN G A

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO RELATIVA AO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/208, MODALIDADE: TOMADA DE

PREÇO TP N- 001/2018.

OBIETO" CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO
de SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONTÁBIL PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Aos 03 dias do mês de abril do ano de 2018, às 14:00 h, na Sala de Licitação da
Prefeitura de Piranga -MG, realizou-se sessão pública para o recebimento e

abertura dos envelopes de documentação e proposta dos interessados em
participar da licitação, modalidade Tomada de Preço n° 001/2018, tipo Técnica
Preço Com a presença de todos os integrantes da Comissão Permanente de

Licitação e no final assinado.

foram rubricados os envelopes contendo a documentação e
Aberta a ses^ciu,

ctivas propostas pelos Membros da Comissão e licitante presente. Foram

d das como dignas de registro as seguintes ocorrências:

ao recebimento dos envelopes DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAProcedeu-se

A  ima vez que a empresa presente fora cadastrada em tempotécnica,
orí5 pste certame, sendo esta a única empresa na Sessão, embora ooportuno para

u cido retirado por mais empresas do ramo ora licitado,
edital tenha siu

do que a modalidade de Tomada de Preço não exige númeroConsidor^h

A  narticipantes, a CPL entendeu por bem dar prosseguimento aosmínimo de p
m a presença de única empresa interessada e presente na Sessão.

trabalho® c

jvIPRESÃ: Planejar Consultores Associados Ltda.
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Foram apresentados os ENVELOPES referentes à HABILITAÇÃO JURÍDIC
PROPOSTA TÉCNICA E PROPOSTA COMERCIAL pela empresa.

^  jiabilit^çâo jurídica - Foram analisados pola CPL os documentos

1 tivos à habilitação jurídica, que atestou a regularidade e autenticidade dos
mesmos, conforme exigências do edital e seus anexos.

o Fase - Proposta Técnica - Analisada a proposta trazida pela empresa
PI nejar foi constatado que a mesma atende a todos os requisitos dispostos no
ditai e anexos, a qual alcançou pontuação mínima, ou seja, atingiu índice
^  A nn conforme exigências dos 9.3 e 9.4, utilizando-se a fórmulasuperior a o,uu,

seguinte:

pTT = 10 X NPTi, onde
NPTo

pXX = 10-li-^" . . n"lóT^ntuação maxima prevista no edital)

o Fase - Proposta Comercial - A empresa presente apresentou proposta
•  1 nn valor de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais) pelocomercial nu

^  1? ídoze) meses, sendo R$12.000,00 (doze mil reais), mensais,prazo oe v.
ontrando-se, portanto nos moldes do valor médio previsto para o processo.

Renúncia ao Prazo Recursal - Quanto ao prazo para interposição de recurso,
empresa presente, nesta oportunidade, manisfestou-se pela renúncia do

recursal, mediante a assinatura do termo que se encontra anexo aosprazu

autos, razão pela qual foi aberto o envelope de proposta comercial.

O que foi aceito pela CPL, tendo em vista a necessidade da Administração em
dar início o mais breve possível aos serviços ora licitados.
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Diante da análise de toda a documentação, e conferida a proposta comercial,
esta foi considerada pela CPL satisfatória, sendo que a empresa sagrou-se
vencedora do certame cujo valor apresentado descreve-se abaixo:

Planejar Consultores Associados Ltda. Valor global de R$ 144,000,00Empresa:(cento e quarenta e quatro mil reais).

.  nrais havendo a tratar foi encerrada a reunião ás 14:30 mim, para
^  - ata presente, e, uma vez lida e achada conforme, foi devidamentepublicação a y
assinada.

FIs

riavce Cristlane RezendeBi-esidente

Heloísa Gonçalves Dias
Membro

Diego da Qünha Meireles
Membro
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