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RUA ANTONIO DALL'ALBA - 99.910-000 - Floriano Peixoto/RS

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Ata de reunião realizada as 09:00 horas do dia 7 de Março de 2017., na 
sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações, junto a Sede do Poder 
Executivo  Municipal,  onde  estiveram  presentes  os  senhores  integrantes  da 
Comissão.

Foi aberta a reunião, informando inicialmente aos presentes o motivo da 
mesma, em seguida foram apreciadas as propostas habilitadas para o fornecimento 
do(s) item(s) descritos na licitação de Tomada de Preços número 2/2017.

Inicialmente  precedeu-se  a  leitura  do  teor  das  propostas,  com  os 
esclarecimentos necessários, sendo registradas no mapa comparativo, para efeitos 
de apuração.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Item           Quantidade      Material/Serviço                                         Valor Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1               12,0000 UN   ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA
                               Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil,
                               Financeira, e Orçamentária, compreendendo:
                               - assessoria e orientação aos servidores do Núcleo de
                               Contabilidade, na realização das suas atividades, tais
                               como: lançamentos contábeis, conciliações de saldos
                               bancários, escrituração contábil da receita, da despesa,
                               e das contas financeiras e patrimoniais.
                               - assessoria na elaboração das Prestações de Contas;
                               - análise e interpretação de balanços e demonstrativos
                               contábeis;
                               - assessoria e orientação aos servidores na elaboração e
                               execução do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes
                               Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual;
                               - assessoria e orientação ao Controle Interno;
                               - assessoria aos Agentes Políticos na avaliação
                               administrativa;
                               - apoio à Assessoria Jurídica do Município, sempre que
                               solicitado, nos assuntos pertinentes às áreas de atuação.
                               Valor de Referência: 4.000,0000
               GSS ASSSSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA                             48.000,0000

Logo  após  julgadas  as  propostas  elaborou-se  o  mapa  de  apuração  de 
resultados, mencionando os vencedores com os artigos correspondentes. 

Nada mais havendo a tratar, foi determinada a abertura de prazo recursal e 
encerrada  a  reunião  de  julgamento,  da  qual  foi  assinada  a  presente  ata, 
juntamente com o mapa de apuração de resultados, que após lida e achada conforme 
foi assinada pelos presentes.

Em 7 de Março de 2017. 

Comissão:
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