ATA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REALIZADA EM 19 DE
MARÇO DE 2013.
Ao 19º (décimo Nova) dia do mês de Março do ano de dois mil e treze, às dez horas, na
Prefeitura Municipal de Passira, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação composta por:
EDUARDO MANOEL DA CRUZ, MARIVÂNIA DO NASCIMENTO GONÇALVES DE LIMA e
ANA PATRÍCIA CELERINO DE ASSIS SILVA, nomeada pela portaria nº 010/2013 de 02 de
janeiro de 2013, para, sob, a Presidência do primeiro, promover o recebimento dos envelopes
de habilitação e proposta de preços de que trata o Convite Nº 01/2013, cujo objeto é a
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NA DEFESA DE AÇÕES
JUDICIAIS , OU NO PATROCÍNIO DE CAUSAS EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA – FUNPREV. Participaram deste processo as advogadas: TACIANA MARIA
COSTA MAGALHÃES CPF 743.741.254-34, JOSEFA AMÉLIA QUEIROZ DA SILVA CPF
018.469.204-00 e SANDRA MARIA DA SILVA CPF 030.332.244-66. Em seguida foi solicitado
ao licitante presente que rubricasse os envelopes apresentados e os documentos de
credenciamento. Examinadas as documentações e tendo em vista as mesmas atendidas todas
as exigências do ato convocatório foram assim todas as participantes habilitadas. O Presidente
com a palavra fez ver aos licitantes que os mesmos têm direito ao prazo recursal de dois dias e
os mesmos renunciaram. Passou-se à abertura das propostas e a elaboração do mapa de
apuração. Aberta às propostas, verificou-se que Sra. TACIANA MARIA COSTA MAGALHÃES
apresentou proposta no valor total de R$ 45.600,00 ( quarenta e cinco mil seiscentos reais)
com pagamento mensal no valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais). A Sra. JOSEFA
AMÉLIA QUEIROZ DA SILVA apresentou proposta no valor total de R$ 46.800,00 (quarenta e
seis mil e oitocentos reais), com pagamento mensal no valor de R$ 3.900,00 (Três mil e
novecentos reais). A Sra. SANDRA MARIA DA SILVA apresentou proposta no valor total de
R$ 39.600,00( Trinta e nove mil e seiscentos reais) com pagamento mensal no valor de R$
3.300,00 ( Três Mil e trezentos reais). Tendo as mesmas cumprido as exigências editalícias fica
assim como a primeira classificada a Sra. SANDRA MARIA DA SILVA. Do que consta, foi
lavrada a presente Ata, depois de lida e achada conforme vai assinada pelos membros da
respectiva Comissão de Licitação.

Eduardo Manoel da Cruz
- Presidente –

Marivânia do Nascimento Gonçalves de Lima
- Membro -

Ana Patrícia Celerino de Assis Silva
- Membro -

