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ATA DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE 

PREÇOS - CONVITE Nº 002/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Nº 044/2016 – OBJETO é a Contratação de empresa especializada para 

execução de serviços com levantamento patrimonial dos bens móveis 

e imóveis do Município de Amargosa/BA, compreendendo o 

levantamento físico, emplaquetamento dos bens, gestão patrimonial 

com análise dos dados contábeis apurados, depreciação e/ou 

reavaliação dos bens, confecção do livro de tombo e Assessoria 

Patrimonial para os procedimentos de finalização de Gestão, com 

fornecimento de materiais. 

 

Aos doze dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, às quinze horas reuniram-

se a Presidente da Comissão Permanente de Licitações CARLA SOUZA OLIVEIRA 

nomeada pela Portaria nº. 001, de 04 de janeiro de 2016, para realizar o recebimento e 

abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas de 

preços das licitantes interessadas em participar do CONVITE Nº 002/2016, cujo 

objeto é Contratação de empresa especializada para execução de serviços com 

levantamento patrimonial dos bens móveis e imóveis do Município de 

Amargosa/BA, compreendendo o levantamento físico, emplaquetamento dos bens, 

gestão patrimonial com análise dos dados contábeis apurados, depreciação e/ou 

reavaliação dos bens, confecção do livro de tombo e Assessoria Patrimonial para os 

procedimentos de finalização de Gestão, com fornecimento de materiais. Foram 

convidadas as empresas CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME  , 

CNPJ: 10.957.351/0001-20; CONVICTA INFORMÁTICA ASSESSORIA E 

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA - ME  , CNPJ: 09.410.365/0001-69, J A R 

OLIVEIRA - ME  , CNPJ: 21.561.134/0001-51, conforme protocolos anexos ao 

processo. Além das empresas que solicitaram o edital conforme documentos anexos.   

Compareceram ao Certame as empresas: CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA 

LTDA - ME  , CNPJ: 10.957.351/0001-20, representada pelo Sr. IVAN CARLOS 

NUNES DE SANTANA- CPF nº. 006.198.915-05; DOBLE S CONSULTORIA E 

ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA -ME – CNPJ: 20.344.831/0001-98, representada pelo 

Sr. FERNANDO BARRETO DINIZ GONÇALVES - CPF nº. 967.936.195-00.  A Sra. 

Presidente deu início à sessão esclarecendo aos presentes como funciona esta 

modalidade, os aspectos legais e os procedimentos que serão adotados no decorrer 

da sessão. A Presidente registrou que a sessão pública está sendo gravada e que o 

vídeo integrará os autos deste Processo Administrativo. Dando prosseguimento aos 

trabalhos o Presidente solicitou dos licitantes seus documentos de credenciamento o 

que foi de logo apresentado e entendido de acordo com as exigências editalícias. 

Que foram devidamente apresentados. A presidente comunicou que na modalidade 

de convite deve haver no mínimo três empresas habilitadas e conforme o Art. 22 §7° 
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decidiu comunicou que por não haver o número mínimo de empresas interessadas o 

convite será repetido.  

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pela Sra. 

Presidente, Licitantes presentes, submetendo-se o processo à Autoridade 

Competente. A Presidente declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença 

de todos. 

 

 

CARLA SOUZA OLIVEIRA 

Presidente da CPL 

 

 

CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME   

Ivan Carlos Nunes de Santana- CPF nº. 006.198.915-05  

 

 

DOBLE S CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME  

Fernando Barreto Diniz Gonçalves - CPF nº. 967.936.195-00 

 


