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0 P O V O  B E M R E P R E S E N T A D O

ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES "DOCUMENTOS E 
HABILITAÇÃO" E "PROPOSTAS DE PREÇOS" DA TOMADA DE PREÇOS N? 2019.10.15.01CME

Processo n° 2019.10.15.01CME________________________________________________
Tomada de Preços n° 2019.10.15.01CME________________________________________
Objeto: Serviços técnicos especializados a serem realizados para a reorganização de 
arquivo da Câmara Municipal de Eusébio, que se encontram os documentos do Poder
Legislativo e Executivo Municipal_______________________________________________
Data da abertura: 05.11.2019_________________________________________________
Horário: 09:00 horas_________________________________________________________
Loca!: Câmara Municipal de Eusébio____________________________________________
Endereço: Av. Eduardo Sá, 50, Centro, Eusébio/CE.________________________________

Aos 05 (cinco) dias do mês de novembro de 2019, às 09:00 horas, na sala de reunião da 
Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Eusébio, reuniu-se a sobredita Comissão, 
formada pelos membros Naro Maria Alves Batista Falcão - Presidente, Maria de Conceição 
Ribeiro -  Secretário e Marcos Fábio Machado dos Santos - Membro, nomeados através da 
Portaria ne 004, de 02 de Janeiro de 2019, com a finalidade de realizar sessão pública para o 
recebimento e abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação e de 
propostas de preços do processo administrativo de licitação, modalidade Tomada de Preços 
n* 2019.10.15.01CME, Processo n* 20i9.i0.í5.0iCM E, cujo objeto são os "serviços técnicos 
especializados a serem realizados para a reorganização de arquivo da Câmara Municipal de 
Eusébio, que se encontram os documentos do Poder Legislativo e Executivo Municipal". 
Após a espera de 15 (quinze) minutos, a Sra. Presidente declarou aberta a sessão. Entregou 
os Envelopes "Documentos de Habilitação e Proposta de Preços" para participar no certame, 
a licitante:

LICITANTE REPRESENTANTE LEGAL
G & T Controller Ltda Me. 
CNPJ n? 10.548.533/0001-66

Sr. José Cláudio Falcão Nobre 
CPF n̂  814.644.013-49

A Sra. Presidente da Comissão fez constar que o extrato de publicação da licitação foi 
publicado nos termos da legislação, a saber: Diário Oficial do Estado (DOE), Flanelógrafo e 
site da Câmara e Portal das Licitações TCE/CE. Em seguida, a Sra. Presidente passou o 
envelope "Documentos de Habilitação" para análise e rubrica da Comissão e dos licitante 
retrocitados. Após exame da documentação apresentada, a licitante G & T Controller Ltda 
Me Eireli, foi considerado classificado/habilitado, tudo nos termos do art 43 da Lei 
8.666/93. Após a divulgação do resultado, a Sra. Presidente da Comissão, com fulcro no 
artigo. 109, inciso I, alínea "a" §1  ̂ da Lei n̂  8.666/93, perguntou se havia interesse da 
licitante em apresentar recurso contra o presente resultado, pelo que a mesma respondeu 
que não, renunciando expressamente ao direito da interposição de recurso. Dando 
prossseguimento, a Sra. Presidente da Comissão, passou a abertura do Envelope 
2"Propostas de Preços” da licitante G & T Controller Ltda Me, que foi rubricado, analisado 
pela Comissão e pela licitante. A Comissão de Licitação fez a verificação se a proposta estava 
atendendo as exigências do instrumento convocatório, conforme reza o artigo 48, inciso I da 
Lei das Licitações, pelo que a "Proposta de Preços" foi declarada classificada em 
cumprimento ao ditames do edital. Em seguida, foi lidos os preços em voz alta, totalizando o
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valor global de R$ 236.000,00 (duzentos e trinta e seis mil reais), consagrando-se, assim, 
vencedora da presente licitação. A Senhora Presidente da Comissão informou que faria o 
mapa de julgamento de preços, que fará parte integrante da Ata, independente de 
transcrição, pelo que a licitante foi de acordo. Após a divulgação do resultado da Proposta 
de Preços, a Sra. Presidente da Comissão de Licitação, perguntou ao licitante se o mesmo 
tinha interesse em interpor recurso contra a sua decisão, nos termos do artigo 109, Inciso I, 
"b" e §15 da Lei 8.666/93, pelo que o mesmo respondeu que não, renunciando 
expressamente ao prazo de recurso. Nada mais havendo a ser tratado, às 10:16h, a Sra. 
Presidente da Comissão deu por encerrada a presente Sessão. /////////////////////////

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FUNÇÃO NOME 1 / ASSINATURA 1 ,

Presidente Nara Maria Alves Batista Falcão IAH 0 JU % õ j j m
Secretária Maria de Conceição Ribeiro “/|Y \ l)Q s»A /

Membro Marcos Fábio Machado dos Santos
LICITANTE

EMPRESA / ASSINATURA.
G & T Controller Ltda Me.
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