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ATA DA SESSÃO 
TOMADA DE PREÇOS N 2  2018.10.31.1 

Aos 20 (vinte) dias do mês de novembro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 09h00min, na Prefeitura 

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

Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria N 9  526/2018, de 16 de Abril de 2018, composta pelos 

servidores Diego Luis Leandro Silva - Presidente, e os Membros, Francisco Elenilson da Silva Brito e 

Magno Rodiery Rodrigues Lima, 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 

018.10.311, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de identificação 

de créditos tributários relativos a telefonia fixa e móvel e apoio jurídico relacionado a execução 

de trabalhos com a finalidade de recupera-los, tudo conforme especificações e condições contidas 

no projeto básico e demais exigências do edital. 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 "8", sendo que está presente nesta sessão 01 (um) 

licitante; Que o presente entregou à Comissão os envelopes "A" e "6" e a documentação para o 

creclenciamento. As 09h15min o Presidente declarou encerrado o recebimento dos envelopes e 

confirmou a participação de 01 (um) licitante: 

r PROPONENTE REPRESENTANTE CPF 

'GS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA 
,i CONSULTORIA LTDA-EPP 

VIRGÍLIO 	BERNARDO 
1 FERREIRA DE SOUSA 

009.935.953-75 

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 GS SERVIÇOS DE 

ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA LTDA-EPP 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: 

GS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA LTDA-EPP, por ter cumprido as normas 

editalícias e as normas da lei n 2  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 Presidente procedeu à abertura do 

envelope "E" - Proposta de Preços do licitante habilitado GS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E 
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CONSULTORIA LTDA-EPP. O Presidente deu vista ao presente para que rubricasse a propstãi 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$ 141.873,00 

(cento e quarenta e um mil e oitocentos e setenta e três 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 GS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA LTDA-EPP com valor global de R$ 

RS 141.873,00 (cento e quarenta e um mil e oitocentos e setenta e três reais), a quem se recomenda 

'te seja adjudicado o objeto licitado. Nada mais a declarar o Presidente encerrou a sessão às 11 hs5min, 

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

licitante presente. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Função Nome A Li 	Assinatura 

Presidente: Diego Luis Leandro Silva  

Membro: Francisco Elenilson da Silva Brito 
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Membro: Magno Rodiery Rodrigues Lima  

LICITANTE PARTICIPANTE 

PROPONENTE REPRESENTANTE CPF SSINATURA 
SERVIÇOS 	DE VIRGÍLIO 	BERNARDO 009.935.953-75 

ASSESSORIA 	TÉCNICA 	E FERREIRA DE SOUSA e 

CONSULTORIA LTDA-EPP 


