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Ata de Julgamento do Processo Administrativo

Licitação no.301202í - Convite no.02t2021

As 09h00 do dia í6 (dezesseis) de julho de 2021, reuniram-se a Sro. Wilson Ferraz
Leonardo Presidente da Comissão permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de São Felix de Minas, Sro Edson Amaro da Cruz - Secretário da CPL e
Laiza Júnia Vaz - Membro da CPL, designados pelo Decreto no. 35 de 14 de junho
de 2021. A Min uta do Edital foi publicada 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, com a finalidade derealizar os procedimentos relativos ao julgamento das propostas referente ao
Processo Administrativo de Licitação no 3012021, que tem por objeto a contratação
de empresa (pessoa jurídica) para prestação de serviços de consultoria com suporte
técnico especializado na elaboração e implantação dos procedimentos e rotinas do
Departamento de Recursos Humanos, abrangendo orientação escrita, pareceres eacompanhamento do envio de dados aos órgãos fiscalizadores e implantação do e-Social. Os trabalhos serão desem penhados na modalidade "home office", emconformidade com as disposiçÕes contidas no Edital. No horário previsto, oPresidente da CpL declarou aberta a sessão explicando aos presentes osprocedimentos adotados para o certaffiê, obtendo a atenção de todos,apresentando-os os membros da CpL Compareceram e foram identificados asseguintes licitantes: as empresas Polis GesÍão e Tecnologia da lnformação Ltda,CNPJ: 22.296.597/OOOI -60; Jefferson Sanúos Lima EPP, CNPJ:26.873.958/0001-80 e A lcance Ássessorra pu bl ica Ltda, CNPJ : 08. g7 A.604000| -21. Apos recebidos os envelopes e identificados, foram colocados à disposição dospresentes para certificarem se estavam lacrados e se desejavam assinar no feciroou questionarem algum fato. As 0gh20min , não comparecendo outros interessadosa Presidente deu início à abertura dos envelopes, iniciando, nos termos do edital
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julgamento das propostas e docume ntos neles apresentados. A documenta ção deregularidade e as propostas dos licitantes foram dectarada regulares, estando emconformidade com a previsão editalícia. Foi indagado aos licitantes quanto aointeresse de interpo r recurso contra a decisão que habilitou os licitantes e julgou
válidas as propostas ou o desejo de renunciar ao prazo recursal, momento pelo qual,todos os presentes expressamente desistiram do prazo recursal,forneceu declaração de renúncia ao prazo recu rsal, documento
assinado pelos presentes e acostado aos autos Apos as devidas anália divulgação dos resultados das propostas de preço, apresentando a seguinteclassificação: ío colocado, Jefferson Santos Lima - EPP, que apresentou propostano valor global de R$ 1g.SO0 ,00 (dezoito mil e quinhentos reais); 20 colocado,Alcance Assessoria pública Ltda, que ap resentou proposta no valor global de R$19.000,00 (dezenove mil reais); 30 co locado, Polis Gestão e Tecnologia dalnformação Ltda, que apresentou proposta no valor global de R$: 19.7S0,00(dezenove mil setecentos e cinquenta reais). A comissã o, por unanimidade, ju
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lgoutodas as propostas válidas e legitimas. Encerrada a fase de julgamento, a presidenteda CPL indagou dos licitantes se havia i ntenção de interpor recursos contra osresultados das propostas e documentos apresentados, obtendo deles a respostaPor fim o presidente d nte Jefferson Sa
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EPP vencedora do certame. Nada mais havendo a tratar o Presidente L
declarou encerrada a sessão às 10:3S, lavrando-se a presente ata que, lida e
aprovada por todos os membros da CpL e pelos presentes, segue assinada por
mim, Wilson Fe z Leonardo, Presidente da CPL e demais presentes que se
interessarem
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