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ATA DA SESSÃO  
TOMADA DE PRECOS NQ 2018.09.03.1 

Rubrica 

   

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de setembro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 09h00min, na 

Prefeitura Municipal de Horizonte, situada à Av. Presidente Castelo Branco, NQ 5100, Centro, reuniu-se a 

Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria NQ 526/2018. de 16 de Abril de 2018 e 

Decreto 31/2018, composta pelos servidores Diego Luis Leandro Silva - Presidente, e os Membros, 

Magno Rodiery Rodrigues Lima e Nivaldo Muniz Nunes, com a finalidade de dar inicio aos procedimentos 

de recebimento, abertura e julgamento dos envelopes "A" concernentes aos documentos de habilitação e 

dos envelopes "B" concernentes às propostas de preços, da licitação na modalidade TOMADA DE 

PREÇOS N' 2018.09.03.1, cujo objeto é a Contratação de serviços de assessoria administrativa 

junto ao Fundo Municipal de Seguridade Social de Horizonte - CE, visando adotar mecanismos de 

controle e orientação quanto aos aspectos administrativos e financeiros juntamente com o 

sistema de folha de pagamento, sistema de contracheque online e sistema de transparência com 

gasto de pessoal, conforme especificações detalhadas no projeto básico. O Presidente deu início à 

sessão, anunciando que verificou junto ao setor de protocolo desta prefeitura onde constatou que 

nenhuma empresa interessada no processo havia protocolado os envelopes "A" e "B', sendo que está 

presente nesta sessão 01 (um) licitante; Que o presente entregou à Comissão os envelopes "A" e "8" e a 

documentação para o credenciamento. As 09h15min o Presidente declarou encerrado o recebimento dos 

envelopes e confirmou a participação de 01 (um) licitante: 

PROPONENTE REPRESENTANTE CPF 

RH MAIS INFORMÁTICA & ASSESSORIA 
ADMINISTRATIVA S/S LTDA 

josÉ ROGÉRIO DE FREITAS 
ARAÚJO 

463.787.073-91 

Em seguida, o Presidente procedeu à abertura do envelope "A", concernente aos documentos de 

habilitação e deu vista ao representante presente e credenciado para que rubricasse os documentos de 

habilitação, e perguntando-lhe se tinha algo a declarar o representante da empresa RH MAIS 

INFORMÁTICA & ASSESSORIA ADMINISTRATIVA S/S LTDA declarou que nada havia a constar. O 

Presidente juntamente com os demais membros da comissão de licitação passou a analisar toda a 

documentação apresentada pelo participante, apresentando resultado nos seguintes termos: LICITANTE 

HABILITADO: 9H MAIS INFORMÁTICA & ASSESSORIA ADMINISTRATIVA S/S LTDA, por ter 

cumprido as normas editalícias e as normas da lei n2  8.666/93. Indagado sobre a intenção de interpor 

recurso, o mesmo respondeu que não tinham intenção de recorrer, abrindo mão do respectivo prazo e 

concordando com a abertura do envelope contendo a proposta de preços. Ato contínuo, o Presiente 
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procedeu à abertura do envelope 
H911 

- Proposta de Preços do licitante habilitado RH MAIS 

INFORMÁTICA & ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 5/5 LTDA. O Presidente deu vista ao presente para 

que rubricasse a proposta. Logo após, juntamente com os demais membros da comissão passou a analisá-

la, oportunidade na qual se verificou a conformidade da mesma com as exigências fixadas no edital, 

inclusive quanto ao preço, razão pela qual declara a referida proposta de preços CLASSIFICADA com 

valor global de R$ 44.400,00 (quarenta e quatro mil e quatrocentos reais). Indagado sobre a 

intenção de interpor recurso, não houve manifestação da intenção de recorrer por parte do licitante, 

abrindo mão do respectivo prazo. Desta forma, o Presidente da Comissão declara vencedora do presente 

certame a licitante RH MAIS INFORMÁTICA & ASSESSORIA ADMINISTRATIVA S/S LTDA com valor 

global de R$ 44.400,00 (quarenta e quatro mil e quatrocentos reais), a quem se recomenda que seja 

adjudicado o objeto licitado. Nada mais a declarar o Presidente encerrou a sessão às lOhlSmin, 

mandando lavrar a presente ata, que segue assinada pela Comissão Permanente de Licitação e pelo 

licitante presente. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Função Nome Assinatura 

Presidente: Diego Luis Leandro Silva 

Membro: Magno Rodiery Rodrigues Lima  

Membro: Nivaldo Muniz Nunes 

LICITANTE PARTICIPANTE 

PROPONENTE REPRESENTANTE CPF ASSINATURA 

RH MAIS INFORMÁTICA & 
ASSESSORIA 
ADMINISTRATIVA 	S/S 
LTDA 

josÉ 	ROGÉRIO 	DE 
FREITAS ARAÚJO 

463.787.073-91 
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