LISTA DE PRESENÇA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº:21/2019.
CONVITE Nº:06/2019.
DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 21 de agosto de 2019 – 09h00.
LOCAL: Sala de Licitação – Rua Frei Inocêncio, nº 236 – Centro – São Félix de
Minas/MG.
OBJETO: Contratação de empresa para realização de Concurso Público, envolvendo
todo o trâmite necessário desde a elaboração de edital até a divulgação dos resultados,
bem como apoio técnico para formação de comissão e respostas aos questionamentos
que porventura venham a existir, para os cargos definidos no Anexo I (Projeto Básico)
do Edital.
Ordem
01

02
03
04

Nome

Empresa /entidade
Leandro
Lima
Assessoria Pública –
Tiago Salvador Azevedo
CNPJ: 10.599.583/000172
Antonielly
Zampieri
Presidente da CPL
Perini Dias
Antônio Fernando de
Secretário da CPL
Miranda
Edimar
Almeida
de
Membro da CPL
Oliveira

Assinatura

Rua Frei Inocêncio, 236 – centro – Tel.: (33) 32469066 – CEP: 35.275-000 – CNPJ: 01.613.121/0001-71
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ATA DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 21/2019 - CONVITE Nº. 06/2019
Aos 21 (vinte e um) dias do mês de agosto de 2019, às 09h00, na Sala da Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, situada na Rua
Frei Inocêncio, 236 - Centro, foi instalada a sessão de abertura de julgamento Dos
documentos de habilitação da licitação em epígrafe, cujo objeto é a contratação de
empresa para realização de Concurso Público, envolvendo todo o trâmite necessário
desde a elaboração de edital até a divulgação dos resultados, bem como apoio técnico
para formação de comissão e respostas aos questionamentos que porventura venham a
existir, para os cargos definidos no Anexo I (Projeto Básico) do Edital. Nesta sessão,
fizeram-se presentes Sr. Antonielly Zampieri Perini Dias – Presidente da CPL, Sr. Antônio
Fernando de Miranda, como Secretário da CPL, em substituição à Srª. Ana Flávia dos
Santos Soares, que se encontra afastada por motivo de férias e Sr. Edmar Almeida de
Oliveira - Membro da CPL, designados pelo Decreto Municipal Nº: 12, de 01 de abril de
2019. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação iniciou a sessão comunicando
que foram enviados convites para 05 (cinco) empresas: Exame Auditores & Consultores
Ltda – CNPJ: 04.976.094/0001-90; Ágora Consultoria Ltda - CNPJ: 07.663.960/0001-80;
Leandro Lima Assessoria Pública – CNPJ: 10.599.583/0001-72; MB Gestão Pública Ltda –
EPP- CNPJ: 04.597.723/0001-70 e MSN Consultoria & Projetos Ltda – CNPJ:
73.554.990/0001-83. Atestou o recebimento dos envelopes de documentação de
habilitação e propostas de 03 empresas, sendo que a empresa MSN Consultoria &
Projetos Ltda entregou seus envelopes através da Srª. Priscila, que não ficou para
acompanhamento do certame; a empresa Exame Auditores & Consultores Ltda que
encaminhou os envelopes pelos Correios e recebidos em 14 de agosto de 2019 e a
empresa Leandro Lima Assessoria Pública que fez-se presente através de seu procurador
Tiago Salvador Azevedo. O Presidente da CPL recebeu todos envelopes. Os envelopes de
Habilitação e Propostas foram rubricados em seus lacres por todos os membros da CPL e
representante da empresa Leandro Lima Assessoria Pública. Iniciou-se com o
credenciamento do licitante presente que apresentou todos os documentos conforme
exigido no edital. Ato continuo, iniciou-se a fase de habilitação com a abertura dos
envelopes contendo os documentos. Foi constatado que todas as empresas atenderam ao
edital com a apresentação de todos os documentos de habilitação, sendo assim,
declaradas habilitadas para a fase de julgamento das propostas. A sessão foi finalizada
pelo Presidente da CPL, comunicando que a empresa MSN Consultoria & Projetos Ltda
encaminhou termos de renúncia das fases de julgamento dos documentos de habilitação e
propostas, mas a empresa Exame Auditores & Consultores não os encaminhou. Deste
modo, será aguardado o prazo recursal da fase de habilitação de dois dias úteis, ficando o
julgamento das propostas, marcado para o dia 23/08/2019, às 10h00. Nada mais havendo
a tratar, foi encerrado o ato licitatório, cuja ata lida e aprovada, segue assinada por mim,
ANTONIELLY ZAMPIERI PERINI DIAS, Presidente da Comissão Permanente de
Licitação, demais membros da CPL e licitante presentes.
Antonielly Zampieri Perini Dias
Presidente da CPL

Antônio Fernando de Miranda
Secretário

Edmar Almeida de Oliveira
Membro da CPL
Licitante:
Leandro Lima Assessoria Pública - Tiago Salvador Azevedo: ___________________
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LISTA DE PRESENÇA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº:21/2019.
CONVITE Nº:06/2019.
DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 23 de agosto de 2019 – 10h00.
LOCAL: Sala de Licitação – Rua Frei Inocêncio, nº 236 – Centro – São Félix de
Minas/MG.
OBJETO: Contratação de empresa para realização de Concurso Público, envolvendo
todo o trâmite necessário desde a elaboração de edital até a divulgação dos resultados,
bem como apoio técnico para formação de comissão e respostas aos questionamentos
que porventura venham a existir, para os cargos definidos no Anexo I (Projeto Básico)
do Edital.
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01
02
03
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Empresa /entidade
Antonielly
Zampieri
Presidente da CPL
Perini Dias
Antônio Fernando de
Secretário da CPL
Miranda
Edimar
Almeida
de
Membro da CPL
Oliveira

Assinatura
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ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 21/2019 - CONVITE Nº. 06/2019
Aos 23 (vinte e três) dias do mês de agosto de 2019, às 10h00, na Sala da Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, situada na Rua
Frei Inocêncio, 236 - Centro, foi instalada a sessão de abertura de julgamento das
propostas da licitação em epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa para realização
de Concurso Público, envolvendo todo o trâmite necessário desde a elaboração de edital
até a divulgação dos resultados, bem como apoio técnico para formação de comissão e
respostas aos questionamentos que porventura venham a existir, para os cargos definidos
no Anexo I (Projeto Básico) do Edital. Nesta sessão, fizeram-se presentes Sr. Antonielly
Zampieri Perini Dias – Presidente da CPL, Sr. Antônio Fernando de Miranda, como
Secretário da CPL, em substituição à Srª. Ana Flávia dos Santos Soares, que se encontra
afastada por motivo de férias e Sr. Edmar Almeida de Oliveira - Membro da CPL,
designados pelo Decreto Municipal Nº: 12, de 01 de abril de 2019. O Presidente da
Comissão Permanente de Licitação iniciou a sessão abrindo os envelopes das propostas,
sendo todas examinadas, conferidas e assinadas pelos membros da CPL. Constataram-se
os valores das seguintes propostas: a empresa Exame Auditores & Consultores Ltda –
CNPJ: 04.976.094/0001-90 apresentou proposta no valor global de R$ 78.000,00 (setenta
e oito mil reais); a empresa MSN Consultoria & Projetos Ltda – CNPJ: 73.554.990/0001-83
apresentou proposta no valor global de R$ 83.200,00 (oitenta e três mil e duzentos reais) e
a empresa Leandro Lima Assessoria Pública – CNPJ: 10.599.583/0001-72 apresentou
proposta no valor global de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). Observando o
critério de menor valor, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação julgou como
vencedora deste processo a empresa Leandro Lima Assessoria Pública. A sessão foi
finalizada pelo Presidente da CPL, comunicando que será aguardado o prazo recursal
de dois dias úteis, uma vez que os representantes das empresas não se fizeram
presentes. Será comunicado o resultado do presente certame a todas as empresas
participantes, através de e-mail. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o ato
licitatório, cuja ata lida e aprovada, segue assinada por mim, ANTONIELLY ZAMPIERI
PERINI DIAS, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, demais membros da CPL
e licitante presentes.

Antonielly Zampieri Perini Dias
Presidente da CPL

Antônio Fernando de Miranda
Secretário

Edmar Almeida de Oliveira
Membro da CPL
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Prezados Licitantes,
Exame Auditores & Consultores Ltda
MSN Consultoria & Projetos Ltda

Encaminhamos a ata de julgamento dos documentos de habilitação, referente ao Processo
Licitatório nº 21/2019 – Convite nº 02/2019, cujo objeto é a contratação de empresa para
realização de Concurso Público, envolvendo todo o trâmite necessário desde a elaboração
de edital até a divulgação dos resultados, bem como apoio técnico para formação de
comissão e respostas aos questionamentos que porventura venham a existir, para os
cargos definidos no Anexo I (Projeto Básico) do Edital.

Conforme relatado em ata estas duas empresas não compareceram ao certame, mas
mesmo tendo a empresa MSN Consultoria & Projetos Ltda encaminhado junto à sua
documentação os termos de renúncia a recursos, a empresa Exame Auditores & Consultores
Ltda não os enviou, motivo que nos leva a aguardar o prazo de dois dias úteis para caso tenha
interesse em interpor recurso. Caso não haja recurso, fica designada sessão no dia 23/08/2019
às 10h00 para julgamento das propostas.
Cordialmente,
Antonielly Zampieri Perini Dias
Presidente da CPL
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE.
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