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ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
"DOCUMENTOS E HABILITAÇÃO" E "PROPOSTAS DE PREÇOS" DA 

TOMADA DE PREÇOS N° 2019.12.11.01CME 

Processo n°2019.12.1 1.0I0IE 
Tomada de Preços n° 2019.12.11.01CME 
Objeto: Prestação de serviços 	de serviços especiali7ados em contabilidade pública e 
orientações na elaboração de demonstrativos exigidos pela LRF (LC 101/200) junto à 
Câmara Municipal de Eusóbio. 
Data da abertura: 30.12.2019 
Horário: 08:30 horas 
Local: Câmara Municipal de Eusébio/CE. 
Endereço: Av. Eduardo Sâ, 50, Centro, Eusébio/CE. 

Aos 30 (trinta) dias do mês de dezembro de 2019, às 08:30 horas, na sala de reunião da 
Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Eusébio, reuniu-se a sobredita Comissão, 
formada pelos membros Nara Maria Alves Batista Falcão - Presidente, Maria de Conceição - 
Ribeiro - Secretária e Marcos Pábio Machado dos Santos - Membro, nomeados através da 
Portaria n° 004, de 02 de Janeiro de 2019, com a finalidade de realizar sessão pública pano 
recebimento e abertura dos envelopes contendo os Documentos de Habilitação — Envelope 
01 e de Propostas de Preços - Envelepe 02 do processo administrativo de licitação, 
modalidade Tomada de Preços n° 2019.12.11.0ICME, Processo n°  2019.12.11.0ICME, cujo 
objeto é a "prestação de serviços de serviços especializados em contabilidade pública e 
otientações na elaboração de demonstrativos exigidos pela LRF (LC 101/200) junto à 
Câmara Municipal de Eusébio ' A Sra. Presidente da Comissão declarou aberta a sessão. 
Entregaram os Envelopes "Documentos de Habilitação e Proposta de Preços" para 
patficjnar no certame, os licitantes: 

Licitante Rei resentante L 	ai 
Nome: Maxdata Inf. Proc. de Dados Ltda Epp. 
CNPJ n°35.058.411/0001-12 

Sr. Jorgiana Maria Rodrigues Trajano 
CPF n°695.345.843-72 

\ Sra. Presidente da Comissão fez constar que o extrato de publicação da licitação foi 
publicado nos termos da legislação, a saber: Jornal de grande circulação O Estado, Diário 
Oficial do Estado (DOE), Flanelógrafo e sim da Câmara Municipal 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 Maxdat2 lnf. Proc. de Dados Lida Epp, foi considerado 
classificado/habilitado, tudo nos teniios do art. 43 da Lei 8.666/93. Após a divulgacão do 
resultado, a Sra. Presidente da Comissão, com fulcro no artigo. 109, inciso 1, alínea "a" 
da Lei n° 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 Maxdata Inf. Proc. de Dados 
lula Epp, que foi rubricado, analisado,ela 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 1 da Lei das Licitações, pelo que a "Proposta 
de Preços" foi declarada classificada em cumprimento ao chames do edital. Em seguida, foi 
lidos os preços em voz alta, totalizando o valor global de R$ 208.800,00 (duzentos e oito mil 
e oitocentos reais), consagrando-se, assim, vencedora da presente licitação. A Sra. Presidente 
da Comissão informou que faria o mapa de julgamento de preços, que fará parte integrante 
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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 a mesma tinha interesse em interpor recurso contra a sua decisão, nos termos do 
artigo 109, Inciso 1, "b" e 1° da Lei 8.666/93, pelo que a mesma respondeu que não, 
renunciando expressamente ao prazo de recurso. Nada mais havendo a ser tratado, às 
09:4012, a Sta. Presidente da Comissão deu por encerrada a presente Sessão. 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
FUNÇÃO NOME 	 ASI tTU 

Presidente Nara Maria Alves Batista Falcão 
Secreta na M aria de Conceicão Rft,cao 
Membro Marcos Fábio Machado dos Santos / 

LICIT4bflt 	 / 
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