Câmara Municipal de Bom Jardim de Minas
Estado de Minas Gerais

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
Processo de licitação no 02/2017
Convite no 01/2017 (Técnica e preço)
Objeto: Contratação de serviços de consultoria e assessoria contábil.

A Comissão Permanente de Licitações da Câmara Municipal de Bom
Jardim de Minas leva ao conhecimento dos interessados que, em reunião realizada
pela mesma no dia 25 de abril de 2017, para verificação da habilitação dos licitantes
participantes da licitação em epígrafe, foram apurados os seguintes resultados:
A – HABILITAÇÃO: Foram julgadas habilitadas as duas concorrentes
que se apresentaram, a saber:
- KLÉDER AURÉLIO DE ALMEIDA-ME, CNPJ no 20.398.923/0001-50;
- MARCOS RAMIRO MENDES, CNPJ no 19.168.894/0001-91.
B – JULGAMENTO DE PROPOSTAS (técnicas e comerciais):
Licitantes
Kleder Aurélio de
Almeida-ME
Marcos Ramiro Mendes

Pont. técnica /
Nota técnica

Preço / Pont.
comercial

Nota de
classif. final

6,5 pts
NPT = 10,0
6,1 pts
NPT = 9,38

R$ 2.130,00
10,0 pts.
R$ 2.150,00
9,84 pts.

20,0 pts.

1o

19,22 pts.

2o

Classif.

Face às pontuações apuradas, foi julgada vencedora a empresa
“Kleder Aurélio de Almeida-ME”, CNPJ no 20.398.923/0001-50, oferecendo o preço de
R$ 2.130,00 (dois mil, cento e trinta reais) por mês.
Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para recursos dos
licitantes contra as decisões de julgamento da habilitação e das propostas técnicas
e comerciais, nos termos do art. 109, I, da Lei 8.666/93.
Tendo em vista a inexistência de jornal oficial do Município,
publique-se o presente aviso, mediante afixação no quadro de editais na sede da
Câmara, nos termos do art. 107 da Lei Orgânica do Município.
Bom Jardim de Minas, 25 de abril de 2017.

Publicado no quadro de editais
da Câmara em 25/04/2017
______________________________

Sebasttião Flávio de Paula
Presidente da Comissão de Licitação

_________________________
Ana Mara da Silva
Secretária Geral
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