
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
LICITAÇÃO – CONVITE Nº 003/2019 

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
 

Aos 14 dias do mês de março de 2019, as 16:00 horas, na sala onde 
esta instalada a Comissão Permanente de Licitação da Câmara 
Municipal de Chapadão do Céu, Estado de Goiás,  reuniu-se a 
Comissão Permanente de  Licitação, designada pela portaria nº 001-A 
de 02 de janeiro de 2019, e 020 de 25 de fevereiro de 2019,  composta 
pelos servidores Xester Serafim Mateus (presidente), Silmara Andrea 
de Oliveira (membro) e Odenir S. C. Nery (membro), para o 
recebimento de envelopes, abertura e julgamento das propostas 
referente ao Edital nº 006/2019 de Carta Convite nº 003/2019, que 
versa sobre a Contratação de Empresa Prestadora de serviços 
profissionais em Assessoria na elaboração de folha de pagamento dos 
servidores Ativos Administrativos, elaboração de RAIS anual, bem 
como encaminharem ao Ministério do Trabalho e Emprego elaboração 
de GFIP, para o ano de 2019, de acordo com o edital nº 006/2019 e 
anexos. 
As 16h00min o presidente declarou aberta a sessão, oportunidade em 
que requereu a entrega dos envelopes contendo “DOCUMENTAÇÃO 
PARA HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA COMERCIAL. Na oportunidade 
apresentaram documentação de HABILITAÇÃO e PROPOSTA para 
este certame as empresas: 
 
1) ACBP CONTABILIDADE LTDA – ME, inscrita regularmente sob o 
CNPJ de nº 32.955.834/0001-47. 
Representante legal: ANA CRISTINA SOBRAL PEIXOTO – CPF: 
577.248.221-15 
2) FRANCIEL BRAGANHOLO – ME, inscrita regularmente sob o CNPJ 
de nº 33.292.828/0001-10. 
Representante legal: FRANCIEL BRAGANHOLO – CPF: 963.184.411-
34 
3) DENER FERREIRA BORGES – ME, inscrita regularmente sob o 
CNPJ de nº17.246.674/0001-73. 
Representante legal: DENER FERREIRA BORGES – CPF: 
878.940.411-49 
 
Em seguida a Comissão Permanente de Licitação verificou o 
comparecimento da  participante: FRANCIEL BRAGANHOLO – ME, 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ausente os representantes das empresas: ACBP CONTABILIDADE 
LTDA – ME e DENER FERREIRA BORGES – ME. 
Em seguida o senhor Presidente recolheu os envelopes pedindo que 
os proponentes rubricassem nos lacres. Passou-se à abertura dos 
envelopes contendo os documentos de habilitação. Depois de 
analisados, rubricados os documentos das licitantes, constatou-se que 
todas a empresas participantes estavam habilitadas aptas a contratar 
com o Poder Público e atende os requisitos do Edital convite nº 
003/2019. 
Em seguida, o Sr. Presidente franqueou o uso da palavra aos licitantes 
presentes sob a possibilidade de lavrar qualquer observação ou 
manifestar a intenção de recorrer da decisão da primeira fase do 
certame. Não havendo qualquer manifestação a ser constatada em ata. 
Passou-se à segunda fase do certame com a abertura do envelope 
contendo a proposta de preço. Abertos os envelopes das empresas 
habilitadas, foram apresentadas a propostas que lidas em voz alta, 
evidenciaram os seguintes valores: 
1) ACBP CONTABILIDADE LTDA – ME: 

R$4.000,00 (quatro mil reais) mensais, totalizando anualmente o 
valor de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais). 

2) FRANCIEL BRAGANHOLO – ME: 
 R$3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) mensais, totalizando 
anualmente o valor de R$23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos 
reais). 

3) DENER FERREIRA BORGES – ME: 
R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais, totalizando 
anualmente o valor de R$24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos 
reais). 
 
Diante disso, a Comissão Permanente de Licitação declara 
vencedora do certame a proposta da empresa: FRANCIEL 
BRAGANHOLO – ME, que apresentou a melhor proposta global no 
valor de R$3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) mensais, 
totalizando anualmente o valor de R$23.800,00 (vinte e três mil e 
oitocentos reais). 

 
O Sr. Presidente franqueou o uso da palavra aos licitantes presentes. 
Não houve manifestação a ser constada em ata. Ato continuo, depois 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

de analisada, conferida e avaliada a proposta de preço apresentada 
pelo licitante presente, constatou-se que atende as exigências do Edital 
Convite nº 003/2019, e está apta a submeter-se as julgamento. 
Utilizando dos critérios previstos no Edital, o tipo “menor preço”, a 
Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Chapadão 
do Céu, Estado de Goiás, DECLARA vencedora a empresa: FRANCIEL 
BRAGANHOLO – ME, inscrita regularmente sob o CNPJ de nº 
33.292.828/0001-10, Representante por: FRANCIEL BRAGANHOLO – 
CPF: 963.184.411-34 , por apresentar a proposta de menor preço. 
Diante disto, a Comissão Permanente de Licitação declara encerrada a 
sessão, e encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Chapadão do Céu, Estado de Goiás, para a sua 
devida homologação, para execução dos serviços de acordo com o 
apresentado no edital nº 006/2019 – Carta Convite n. 003/2019. Não 
havendo mais nada a tratar, a Comissão Permanente de Licitação 
declarou encerrada a sessão, da qual para constar, lavrou-se a 
presente Ata, que será assinada pelos Membros da Comissão de 
Licitação, bem como pelos representantes legais das firmas licitantes 
presente, e publicada nos locais de costume. 
 

 
__________________________________ 

XESTER S. MATEUS 
Presidente da CLP 

 
 

 ______________________________ 
SILMARA A. DE OLIVEIRA 

Membro da CLP 
 

 
___________________________ 

ODENIR S. C. NERY 
Membro da CLP 

 
 
 
 
 
  


