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ATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – TOMADA DE PREÇOS Nº 

011/2018- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2018 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE FOLHA DE 

PAGAMENTO COM BASE NA APURAÇÃO DO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS 

CONTRATADOS, OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO E 

COMISSIONADOS, VERIFICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE DUPLA JORNADA DE 

TRABALHO, BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, 

IMPOSTO DE RENDA, ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

AMARGOSA. 

 

Ao vigésimo sétimo dia do mês de novembro de dois mil e dezoito, às quinze horas, reuniram-se os membros da 

Comissão Permanente de Licitação, sob a condução da Sra. Presidente Carla Souza Oliveira, Bárbara Maria Barbosa 

Costa e Luís Henrique Andrade Paula, nomeados pelo Decreto n° 039/2018,para realização do procedimento de recepção 

e julgamento das propostas relativas ao processo licitatório na modalidade Tomada de Preços, cadastra sob o nº 

011/2018.Foi registrado que o edital foi publicado na íntegra no Diário Oficial do Município de Amargosa no dia 

08/11/2018 (edição 2713) e que não houve registro de impugnação ao instrumento convocatório. 

A Presidente da Comissão, Sra. Carla Souza Oliveira, deu inicio a sessão dando boas vindas a todos e solicitando que o 

presente apresentasse seu envelope de credenciamento, habilitação e proposta. Foi registrada a presença da seguinte 

empresa: 

 

EMPRESA CNPJ N º REPRESENTANTE/CPF CPF Nº 

PONTOCOM ASSESSORIA & 

CONSULTORIA PÚBLICA EIRELI-ME 
30.573.235/0001-33 RAFAEL SOUZA TEIXEIRA 018.769.415-02 

 

A Presidente passou a abertura do envelope de Habilitação para análise, a presidente identificou que ficaram faltando os 

itens de qualificação técnica exigidos no item 5.2.4 do edital: 

a) Certidão de registro e quitação de regularidade da empresa junto ao Conselho Regional de 

Contabilidade – CRC e Certidão de Registro profissional...; 

c) Currículo do(s) profissional(is) que realizará(ão) os serviços nesta municipalidade, .... 

 A presidente informou que conforme previsto no § 3º do Art.º 48 da Lei 8.666/93, “quando todos os licitantes forem 

inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a 

apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de 

convite, a redução deste prazo para três dias úteis.” abriria um prazo para que esta documentação fosse entregue.  O 

representante da empresa informou que poderia sanear esta documentação visto que os documentos faltantes estavam 

em seu poder. A presidente concedeu prazo para que a documentação fosse providenciada. Depois de saneados os 

documentos faltosos, que foram apresentados em conformidade, a presidente passou a abertura do envelope de 

proposta de preços da empresa, que ofertou o valor de R$ 54.000,00 (Cinquenta e quatro mil reais).  

 Não havendo nada mais a ser registrado foi lavrada a presente ata que, após lida segue pelos presentes assinada.  
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