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CNPJ: Telefone:
Endereço:
CEP:

Número Processo:

26/2022

Rua Pergentino Alberici, 152 - Centro

PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE RIOS
01.612.698/0001-69 (49) 3351-0060

89862-000 - Entre Rios
95/2022

Data do Processo: 01/12/2022

Tomada de preçosESTADO DE SANTA CATARINA

OBJETO DO PROCESSO

A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL AO MUNICIPIO DE
ENTRE RIOS-SC PARA O ANO DE 2023 E FUTUROS, PODENDO TAL CONTRATAÇÃO SER PRORROGADA ATÉ O
LIMITE ESTABELECIDO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI FEDERAL N. 8.666/93.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 73/2022

PARECER DA COMISSÃO

Tendo recebido os participantes com suas propostas e documentação, devidamente credenciados, sendo que apenas
uma  empresa  apresentou  envelopes  de  propostas  de  documentações,  então procedeu-se  com  a  abertura  das
documentação envelope 01, que após conferidas e estando tudo certo a mesma fora habilitada, nao tendo empecilhos para
dar continuidade ao certame se procedeu a abertura do envelope de n° 02 qual contem a proposta tecnica, qual tambem
fora  conferida  e  estava  tudo  de  acordo  com  o  edital,  sendo  o  mesmo  tambem  habilitado  para  proxima  faze,  dando
continuidade se decidui por abrir o envelope de n° 03 contendo a propósta comercial que após conferidos e estando tudo
de  acordo  com  o  que  previa  o  edital  o  mesmos  foram  classificados,  não  tendo  mais  assuntos  a  tratar  se  encaminha  a
presente a apreciação da autoridade competente, para os atos finais.

Reuniram-se no dia 05/01/2023, as 14:00 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 49/2022, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 95/2022 na modalidade de
Tomada de preços. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço
e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer
discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Participante: ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total
1 A presente licitação tem por objeto a contratação de

empresa especializada para prestação de serviços
especializados de consultoria e assessoria contábil ao
MUNICIPIO DE ENTRE RIOS-SC para o ano de 2023 e
futuros, podendo tal contratação ser prorrogada até o
limite estabelecido no artigo 57, inciso II, da Lei Federal
n. 8.666/93. - A presente licitação tem por objeto a
contratação de empresa especializada para prestação de
serviços especializados de consultoria e assessoria
contábil ao MUNICIPIO DE ENTRE RIOS-SC para o ano de
2023 e futuros, podendo tal contratação ser prorrogada
até o limite estabelecido no artigo 57, inciso II, da Lei
Federal n. 8.666/93.

12,000 MES ascence 11.650,0000 139.800,00

139.800,00Total do Participante:
139.800,00Total Geral:
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Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela

Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Entre Rios, 05/01/2023

PRESIDENTE

CARLOS ALEXANDRE LISE


