ATA DE ABERTURA E ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA
COMERCIAL, REFERENTE AO CONVITE Nº 004/2013.
Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, às quatorze horas, reuniu-se à
sede da Câmara Municipal de Nova Lima a Comissão Permanente de Licitação, composta
da Sr. Fábio Henrique Costa Pinheiro - Presidente; a Sra. Leandra Cristina Araújo Ferreira 1ª Secretária e a Sra. Cláudia Lourenço Blanco Saldanha - 2ª Secretária , para em
conformidade com o Edital de Licitação Nº004/2013 , proceder à abertura dos envelopes
para contratação de Empresa especializada para manutenção predial preventiva e corretiva,
com fornecimento de peças e materiais de reposição visando atender às necessidades desta
Casa Legislativa. Dando início aos trabalhos constatou-se que foram convidadas as
Empresas: Érica Carvalho de Abreu - ME, Priscila Kaubatz Rojas - ME e Multifax
Assistência Técnica e Comércio Ltda. Constatou-se também que fora afixado no quadro de
Avisos Oficial da Câmara Municipal de Nova Lima o Edital Convite Nº 004/2013.
Conferindo em seguida o protocolo de recebimento das Propostas, verificou-se que as
empresas Érica carvalho de Abreu - ME, Priscila Kaubatz Rojas - ME e Multifax
Assistência Técnica e Comércio Ltda., demonstraram interesse na participação do Processo
de Licitação, sendo que somente a empresa Érica Carvalho de Abreu - ME enviou seu
representante, qual seja Érica Carvalho de Abreu CI: MG-14.998.204 e as demais enviaram
termo de renúncia. A Comissão procedeu a Abertura do Envelope Nº 01 (Documentação),
verificou-se que a empresa Érica carvalho de Abreu - ME estava com sua certidão de FGTS
vencida, a empresa Priscila Kaubatz Rojas - ME estava com sua certidão de FGTS vencida
e a Certidão de Débitos Trabalhistas não constou na documentação e a empresa Multifax
Assistência Técnica e Comércio Ltda. estava com a certidão de FGTS vencida e não
constou a Certidão de INSS na documentação, como todas são micro empresas e
apresentaram as certidões simplificadas, as mesmas ficam habilitadas para a segunda fase
do certame.Em seguida a Presidente da Comissão consultou o representante da empresa
Érica Carvalho de Abreu - ME se abriria mão do prazo recursal, a mesma aceitou.
Prosseguindo a Comissão procedeu a abertura do Envelope de Nº 02 - (Proposta Comercial),
e após análise das propostas verificou-se que a empresa Érica carvalho de Abreu - ME
ficou em 1º lugar, por esse motivo foi considerada vencedora com o valor de R$ 62.836,10
(sessenta e dois mil oitocentos e trinta e seis reais e dez centavos), em 2º lugar a empresa
Multifax Assistência Técnica e Comércio Ltda com o valor de R$ 66.556,85 (sessenta e
seis mil quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) e em 3º lugar a
empresa Priscila Kaubatz Rojas - ME com o valor de R$ 66.932,40 (sessenta e seis mil
novecentos e trinta e dois reais e quarenta centavos). Assim sendo a Comissão deu o prazo
de 02 (dois) úteis para apresentação da documentação vencida para a vencedora Érica
Carvalho de Abreu - ME e posteriormente sugere a homologação do Convite com a
Adjudicação do objeto à empresa vencedora. O licitante presente assinou a presente ata,
estando de acordo com a decisão da Comissão. Nada mais havendo a tratar quanto a
Habilitação e Proposta Comercial, a Comissão declarou encerrada a presente reunião, da
qual lavrou-se a presente ata, que após lida, rubricada, e achada de acordo, por todos os
presentes, será assinada.
Presidente da Comissão de Licitação:______________________________________
1ª Secretária Comissão de Licitação:______________________________________
2ª Secretária Comissão de Licitação_______________________________________
Representante Legal da Empresa Érica Carvalho de Abreu - ME ________________

