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ATA DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

Ao(s) Onze dia(s) do mês de Abril do ano de Dois Mil e Dezessete, no endereço sito a Rua Rubert, cidade de 
Fortaleza dos Valos, reuniram-se, a partir das 10:00 horas, a comissão incumbida de dirigir e julgar o Procedimento 
Licitatório do(a) Convite nº 3/2017, a fim de procederem o Julgamento e Classificação das propostas das licitantes 
habilitadas ao certame, apresentadas em sessão pública de Onze dia(s) do mês de Abril do ano de Dois Mil e Dezessete.

As propostas das empresas licitantes foram as seguintes:

Empresa: CAMPOS E NUNES - 27134

Item Quantidade Unid. Produto Valor Unit. Valor Total

1 12,00 MÊS Prestação de serviços especializados de assessoria, 
suporte técnico e apoio administrativo, com domínio de 
conhecimento comprovado do sistema operacional 
utilizado pelo município in loco duas vezes por mês, via 
telefone e através de acesso remoto conforme a 
necessidade da contratante, em todas as atividades na 
área da contabilidade pública do Município, Regime 
Próprio de Previdência Social - RPPS de atribuição do 
contador do município, tributos, folha de pagamento, 
patrimônio, materiais, compras e todos os sistemas 
integrados instalados e em funcionamento. 

4.820,00000 57.840,00

Total dos Produtos Cotados 57.840,00

Empresa: CIRINEU RIBEIRO-ME - 27133

Item Quantidade Unid. Produto Valor Unit. Valor Total

1 12,00 MÊS Prestação de serviços especializados de assessoria, 
suporte técnico e apoio administrativo, com domínio de 
conhecimento comprovado do sistema operacional 
utilizado pelo município in loco duas vezes por mês, via 
telefone e através de acesso remoto conforme a 
necessidade da contratante, em todas as atividades na 
área da contabilidade pública do Município, Regime 
Próprio de Previdência Social - RPPS de atribuição do 
contador do município, tributos, folha de pagamento, 
patrimônio, materiais, compras e todos os sistemas 
integrados instalados e em funcionamento. 

4.750,00000 57.000,00

Total dos Produtos Cotados 57.000,00

Empresa: GMGH SOLUCOES CONTABEIS LTDA ME - 26847

Item Quantidade Unid. Produto Valor Unit. Valor Total

1 12,00 MÊS Prestação de serviços especializados de assessoria, 
suporte técnico e apoio administrativo, com domínio de 
conhecimento comprovado do sistema operacional 
utilizado pelo município in loco duas vezes por mês, via 
telefone e através de acesso remoto conforme a 
necessidade da contratante, em todas as atividades na 
área da contabilidade pública do Município, Regime 

4.500,00000 54.000,00
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Item Quantidade Unid. Produto Valor Unit. Valor Total
Próprio de Previdência Social - RPPS de atribuição do 
contador do município, tributos, folha de pagamento, 
patrimônio, materiais, compras e todos os sistemas 
integrados instalados e em funcionamento. 

Total dos Produtos Cotados 54.000,00

Considerando as cotações de cada concorrente constantes acima, e levando-se em conta o critério de 
julgamento Menor Preço por Item, foram consideradas vencedoras as seguintes propostas:

Empresa: GMGH SOLUCOES CONTABEIS LTDA ME - 26847

Item Quantidade Unid. Produto Valor Unit. Valor Total

1 12,00 MÊS Prestação de serviços especializados de assessoria, 
suporte técnico e apoio administrativo, com domínio de 
conhecimento comprovado do sistema operacional 
utilizado pelo município in loco duas vezes por mês, via 
telefone e através de acesso remoto conforme a 
necessidade da contratante, em todas as atividades na 
área da contabilidade pública do Município, Regime 
Próprio de Previdência Social - RPPS de atribuição do 
contador do município, tributos, folha de pagamento, 
patrimônio, materiais, compras e todos os sistemas 
integrados instalados e em funcionamento. 

4.500,00000 54.000,00

Total dos Produtos 54.000,00

Concluídos os trabalhos, o presidente da Comissão determinou a publicação da classificação das propostas 
para efeito de intimação e ciência dos interessados. Encerrado o prazo de recurso, o processo será enviado à autoridade 
superior, para homologação e adjudicação correspondente.

Nada mais a tratar, a sessão foi encerrada, e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada pela 
Comissão.
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