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CÂMARA MUNICIPAL DE MUANÁ 

ATA DA TOMADA DE PREÇOS N° 212019-040201 
FASE DE HABILITAÇAO E JULGAMENTO 

No Prédio da Câmara Municipal de Muaná, na sala de reuniões da Comissão Permanente de 
Licitação, ás 10:00 do dia 11 de Março de 2019, reuniram-se os membros da comissão permanente 
de licitação, instituídos pela PORTARIA N° 12/201 9/GAB/CMM, para a abertura dos envelopes de 
documento de habilitação, proposta técnica e proposta de financeira e comercial relativos à 
Tomada de Preços N° 212019-040201, do tipo "técnica e preço", cujo objeto refere-se a 
"Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de consultoria e assessoria em 
licitação, no âmbito da administração pública, bem como na elaboração de contratos, gerenciamento 
e treinamento operacional de sistemas administrativos e da transparência, auxílio e 
acompanhamento nas sessões para atender a Câmara Municipal de Muaná", conforme condições e 
especificações contidas no Termo de Referência - Anexo 1 de seu respectivo Edital. Ressalta-se 
que, por meio do e-mail cplcmm2019gmail.com , o edital foi solicitado pelas empresas 
SINTEGRIS ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI EPP, CNN n -
09.376.045/0001-30; WAPCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI, CNPJ n° 
31.003.939/0001-33 e TALENT CONSULTORIA & TREINAMENTO (CNPJ não informado). 

O Presidente da Comissão de licitação iniciou a sessão esclarecendo aos presentes o 
funcionamento da Tomada de Preço e os aspectos legais. Após, o Presidente solicitou aos senhores 
representantes das proponentes que se identificassem, munidos de carteira de identidade e/ou 
procuração para credenciamento. 

Participaram deste certame a(s) licitante(s) abaixo relacionada(s), com seu(s) respectivo(s) 
representante(s): 

N° LICITANTE REPRESENTANTE 

01 R.P.A.G CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA 

CNPJ: 30.546.09610001-59 

PRJSCIANNE RODRIGUES DE ARAÚJO 

CPF: 006.725.542-67 

Deu-se então, início aos trabalhos, passando os envelopes "A", "B e "C", para verificação e 
rubrica dos membros da Comissão e representantes presentes. Estando tudo de acordo com o 
solicitado, passou-se a abertura dos mesmos. Iniciou-se pela abertura do envelope A 
"Documentação" (Fase de Habilitação), verificou-se que toda a documentação contida no envelope 
está em conformidade com as exigências do edital, tornando-se a presente habilitada. Após; abriu-se 
os envelopes B "Proposta Técnica", analisou-se que as informações exigidas no edital estão de 
acordo, onde se apurou um total de Nota Técnica {NT} 60 pontos para a empresa R.P.A.G 
CONSULTORTA EM LICITAÇÕES LTDA. Abriu-se, então, o envelope C "Proposta Financeira e 
Comercial", onde a empresa apresentou o Valor Global de R$ 71.500,00 (setenta e um mil e 
quinhentos reais) apurando uma NOTA FINANCEIRA NF 40 Pontos. 
Ato contínuo foi verificado a Nota de Classificação Final de cada empresa, ficando a classificação 
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conforme tabela abaixo: 

PROPONENTE NT NF NCF 
R.P.A.G CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA 60 Pontos 40 Pontos 100 Pontos 

NCF = Nota de classificação final alcançada pela licitante; 
NT = Nota técnica obtida pela licitante (Somados pontos obtidos através do atendimento de 
cada quesito) 
NF = Nota financeira obtida pela licitante 

A Comissão de Licitações declarou vencedora do certame a empresa R.P.A.G CONSULTORIA 
EM LICITAÇÕES LTDA, por atender as exigências do referido edital e critérios propostos no 
Termo de Referência Técnica, atribuindo uma NCF (Nota de classificação final) 100 Pontos. 
Os presentes foram notificados que possuem o prazo recursal é de 05 (cinco) dias úteis a contar 
desta data. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a sessão, tendo sido 
lavrada a presente Ata que, após lida e se achada conforme, vai assinada pelos Membros da 
Comissão e representantes presentes. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

NOME 
	

ASSINATURA 

Presidente: BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA 

Membro: NELIANE DA SILVA VALE COSTA 

Membro: RUBENS FERNANDES PIRES JUNIOR 
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PARTICIPANTE DO CERTAME 

R.P.A.G CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA 

V. 
- 

PRISCIANNE RODRIGUES'DE ARXUJO 
C.P.F. n° 006.725.542-67 
REPRESENTANTE 
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