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Aos 28  (vinte e oito) dias do mss de fevereiro de 2022, as  10hsoomin, no Plenario da Camara
Municipal de Amontada, estando presentes a Presidente Patricia Alves Tejxeira e os membros
Maria  Lucivanda  Alves  e  Maria  Evanelice  Barbosa  dos  Santos,  nomeadas  por  meio  da
Portaria n9136/2021, de 26 de outubro de 2021, e com observancia das disposic6es contidas na
TOMADA DE PRECOS nQ 001/2022, oujo objeto 6 a Contratagao de Empresa para Prestacao de
Servigos  de  Apoio  Administrativo  com  Acompanhamento  e  Orientapao  mos  Processos  de
Aquisicao  de  Bens Comuns e Servi9os junto a Cimara Municipal de Amontada/CE, e na  Lei  n9
8.666/93 e suas alterag5es. Para dar infcio ao certame a Sra. Presidente apresentou a Comissao
Permanente de Licitagao e de imed'iato solicitou a entrega dos Envelopes "01" - Documentos de
Habilitac5o,   Envelopes   "02"   -   Proposta  T6cnica   e   Envelopes  "03"   -   Proposta   de   Pregos
simultaneamente, em ato pdblico com base na Lei n9 8.666/93 e suas alterac6es posteriores e na
TOMADA  DE  PRECOS  em  referencia,  verificando  a  inviolabilidade  dos  envelopes  junto  a
Comissao  Permanente de Licitagao e a licitante presente. Recebidos os envelopes,  a Comissao
tomou imediatamente as medidas necessirias para assegurar a inviolabilidade dos Envelopes
``02" - Proposta T6cnica e Envelopes ``03" - Proposta de Pregos. Ao considerar o recebimento dos

envelopes entregues via portador da empresa SILVA & VIEIRA LTDA - ME, inscrita no CNpj n°
30.115.777/0001-62,  protocolados  na  data  de  hoje  is  09:40hs.  Rectstrou-se  a  presenca  da
seguinte licitante: CONSULITI  - CONSULTORIA EM  LICITACAO LTDA, inscrita no CNP| sob o n9
11.425.343/0001-14,  representada  por  sua  Procuradora  a  Sra.  Arianny  Moura  Figueredo,
inscrita  no  CPF  sob   o  nQ  051.638.793-67.  FASE  DE  IIABILITACAO:   i  iniciada  a   fase   de
habilitagao  com  a   abertura  dos  envelopes  "01"   -   Dooumentos  de   Habilitagao   que  ser5o
ana]isados e rubricados pela Comissao e pela ]icitante presente. Ap6s a abeltura dos envelopes
de  Habilitapao  a  Sra.  Presidente  requisitou  a  licitante  presente  que  realizasse  a  conferencia
sequencial  das pictnas  e  rubricasse a  documentap5o  de habi]itagao, conforme disp5e  o  item
7.1.8 do edital em referencia, juntamente com a Comissao. Ato continue, a Comissao Permanente
de  Licitagao  suspendeu  a  sessao  para  proceder  a  analise  da  documentagao  de  habi]itacao,
conforzne disp6e o item  10.3.1  do edital e posteriormente  pub]icar o respectivo resu]tado aos
licitantes atrav6s de Jomal de Grande Circulacao "0 Povo", e Diario Oficial do Estado do Ceara -
DOE. Quanto aos envelopes contendo is propostas tecnicas e de prefos, foram rubricados mos
lacres pela Comissao Permanente de Licitagao e pela licitante presente, e ficario em poder desta
Comissao, devidamente rubricados e lacrados, para serem abertos no dia e hora posteriormente
marcados. Nao havendo mais nada a ser acrescentado, a Presidente declarou encerrada a sessao,
sendo  entio  lavrada a presente ata,  que vai  assinada adiante  pela  Comissao  e  pe]a  ]icitante
presente. Amontada - CE, 28 de fevereiro de 2022.
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