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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO
PROCESSO LIGITATORIO N': 01/2021

CONVITE N": 0í/202í

As 09h00 do dia 12 (doze) dias de janeiro de 2021, na Sala da Comissão Permanente de

Licitação da Prefeitura Municipal de São Felix de [Vlinas, situada na Rua Frei lnocêncio,

236 - Centro - São Felix de [t/inas /MG, reuniram-se a Sr. Wilson Ferraz Leonardo -

Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Srta. Ana Flávia dos Santos Soares -
Secretaria da CPL, Sr. Antônio Fernando de Miranda - tt/embro da CPL, designados pelo

Decreto Municipal No: 05, de 12 de janeiro de2021. O Edital foi publicado no quadro de

aviso da Prefeitura Municipal de São Felix de Minas, de acordo com o inciso lV do art.21

da Lei Federal no 8.666/1993 e remetida às empresas conforme consta nos autos, através

de Protocolo com as empresas, com a finalidade de realizar os procedimentos relativos

ao julgamento das propostas referente ao Processo Administrativo de Licitação no

0112021, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços

especializados de assessoria em Contabilidade Aplicada ao Setor público, para

atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor público -
NBCASP. No horário previsto, o Presidente da CPL declarou aberta a sessão explicando
aos presentes os procedimentos adotados para o certame, obtendo a atenção de todos,
apresentando-os os membros da CPL. Compareceram e foram credenciadas os seguintes
licitantes: 1) Alessandro Gomes Miranda, CPF: 031.118.516-99, representante da
empresa Exatus Assessoria e Consultoria Pública - ME - CNpJ: 12.063.gOT]OOO1-52;21

Tercio Vitor Beltrame Rocha, CPF: 759.597.126-8, representante da empresa Tercio Vitor
Beltrame Rocha Assessoria - ME- CNPJ: 04.276.277t0001-00; 3) Carlos Antônio dos
Santos, CPF: 038.358.166-40 representante da empresa Carlos Antonio dos Santos
03835816640 CNPJ: 26.791 .672!0001-56. Recebidos os documentos de
credenciamento e os envelopes de habilitação e propostas, foram colocados à disposição
dos presentes para certificarem se estavam lacrados e assinarem no fecho. Ato contínuo,
o Presidente deu início à fase de habilitação dos licitantes com abertura dos envelopes.
Todas os licitantes foram considerados habilitados, pois apresentaram todos os
documentos conforme disposto no edital. Os documentos foram conferidos e assinados
por todos os licitantes e membros da CPL. Foi indagado aos licitantes quanto ao interesse
de interpor recurso contra a decisão que habilitou os licitantes, sendo que tod

ram interesse em curso. O Presidente da CpL forneceu drman
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de renúncia ao pruzo recursal, documento este que foi assinado pe

acostado aos autos. Em seguida, o Presidente da CPL deu por encerrad

habilitação e prosseguiu com a fase de julgamento das propostas, abrindo os envelopes

dos licitantes. Certificou-se que a empresa Exatus Assessoria e Consultoria Pública Ltda

apresentou proposta no valor global de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais); Carlos

Antônio dos Santos 03835816640 apresentou proposta no valor global de R$ 93.000,00

(noventa e três mil reais) e Tercio Vitor Beltrame Rocha Assessoria - [\íE, apresentou

proposta no valor global de R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais,). As propostas dos

licitantes foram declaradas regulares, estando em conformidade com a previsão editalícia.

Diante dos valores das propostas, a empresa Exatus Assessoria e Consultoria Pública

Ltda foi declarada vencedora do certame. Foi indagado novamente aos licitantes quanto

ao interesse de interpor recurso contra a decisão que julgou as propostas, momento pelo

qual, todos os presentes expressamente desistiram do prazo recursal, onde a CPL

forneceu declaração de renúncia ao ptazo recursal, documento este que foi assinado
pelos presentes e acostado aos autos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da CpL
declarou encerrada a sessão, lavrando-se a presente ata que, foi lida e aprovada por todos
os membros da CPL e pelos presentes,

Leonardo, Presidente da CPL, demais mem

o assinada por mim, Wilson Ferraz

licitantes presentes

WILSON F LEONARDO
Presidente da CPL

ANA FLAVIA SOARES
L

ANTÔNIO FE DO DE MIRANDA
[\íembro Pl/Equipe de Apoio

Licitantes:

1. Exatus Assessoria e Consultoria pública

2. Tercio Vitor Beltrame Rocha Assessoria - ME: 6r-

3. Carlos Antônio dos Santos 03g359í6640
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLX DE MINAS

Estado de Minas Gerais

VENCEDORES DE PREÇOS SlMPLES
12

Convite No 000001/2021 - 1110112021 - Processo No 000001/202í

Quantidade Unitário Valor TotalLote Código Especificação Marca Unidade

Vencedor

CNPJ

Endereço

Contato

EXATUS ASSESSOR]A E CONSULTORIA LTDA EPP

12.063.807/0001-52

RUA JOAQUIM FARIAS SALGADO, 204 - MORADA DO VALE - GOVERANDOR VALADARES - MG - CEP

3333275086 alegomir@hotmail.com

ítem

0000í 00000585

pRESTAÇÃO SERVrÇOS DE ASSESSORTA Etvl

CONTABILIDADE
prestação de serviços especializados de assessoria em
contabilidade aplicada ao setor público, para atendimento
as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor
público nbcasp.

SE 1,00 84.000,00

Total do Fornecedor: 84.000,00

Total Geral: 84.000,00

84.000,00
0
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Emitido Por: FERNANDO PAULINO ROSÂ
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