Ata de licitação pública referente ao edital do Convite n° 001/2016 do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GOIATUBA - GOIATUBA PREV, de menor preço GLOBAL, para
Contratação de Empresa de Assessoria e Consultoria Administrativa e Jurídica, para atender as
necessidades do Fundo de Previdência do Município de Goiatuba- GO, conforme anexo I do presente
convite e das normas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar 123 /2006.
Aos 30º dias do mês de Setembro de 2016 às 10h30min horas na sala de licitações da PREFEITURA DE
GOIATUBA, situado à Rua São Francisco, 570, Centro, reuniram os membros da comissão de licitação e os
licitantes das firmas: CAPITAL – SERVIÇOS PUBLICOS E PRIVADOS EIRELI – ME, ELIZABETE FERREIRA DE
SOUZA – ME e CONFIANÇA CONSULTORIA EM INVESTMENTO – EIRELI - EPP, das licitantes convidadas
pela Goiatuba PREV conforme recibo em anexo, compareceram as seguintes empresas: CAPITAL – SERVIÇOS
PUBLICOS E PRIVADOS EIRELI – ME, ELIZABETE FERREIRA DE SOUZA – ME e CONFIANÇA
CONSULTORIA EM INVESTMENTO – EIRELI - EPP, para abrir, analisar e julgar primeiramente os envelopes
contendo as documentações e posteriormente os contendo as propostas de preços das firmas acima relacionadas.
Em seguida foram abertos os envelopes contendo as documentações das firmas acima que foram todos
conferidos e rubricados pela comissão de licitação e licitantes presentes e não foi constatada nenhuma
irregularidade. Após os licitantes desistirem por livre e espontânea vontade de interpor recurso contra a decisão da
comissão que habilitaram as firmas acima a mesma deu prosseguimento no presente certame. Em seguida foram
abertos os envelopes contendo as proposta de preços das firmas: CONFIANÇA CONSULTORIA EM
INVESTMENTO – EIRELI – EPP que apresentou a proposta no valor global de R$ 28.050,00 (vinte e oito mil e
cinqüenta reais) a empresa CAPITAL – SERVIÇOS PUBLICOS E PRIVADOS EIRELI – ME que apresentou a
proposta no valor global de R$ 27.450,00 (vinte e sete mil quatrocentos e cinqüenta reais) e a empresa
ELIZABETE FERREIRA DE SOUZA – ME apresentou a proposta no valor global de R$ 27.000,00 (vinte e sete
mil reais). Após a abertura das propostas acima a comissão de licitação analisou os preços apresentados pelos
licitantes de acordo com os critérios estabelecidos no convite e julgou vencedora a proposta da firma: ELIZABETE
FERREIRA DE SOUZA – ME no valor global de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) tendo o preço mensal dos
serviços de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Com isso a CPL constatou que a preço esta com os do praticados do
mercado e que não haverá nenhum prejuízo para a administração publica. Nada mais a tratar lavrei o presente ata
que depois de lida e achada conforme vão assinado pelos membros da comissão de licitação e licitantes
presentes, Goiatuba, GO 30 de Setembro de 2016.
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