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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Aos três dias do mês de raaio do ano de dois mil e vinte e um (03/05/2021), no 

prédio da Câmara Municipal de Alagoinha - PE, reuniu-se a Comissão de licitação, 
para receber os envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas de 
preços, analisar e julgar, o Processo Licitatório N" 001/2021, na Modalidade Convite 
W 001/2021, tipo Menor Preço Global, que trata Contratação dos serviços de 
Assessoria Jurídica especializada para orientar os servidores vinculados a Câmara 
Municipal de Alagoinha - PE. A publicação, com o resura_o das informações do 
procedimento licitatório, esteve afixada no quadro de avisos existente na entrada 
principal da Câm.ara Municipal, no período de 23 de Abril à 03 de Maio do corrente, 
entregues convites em, 26 de Abril do coiTente, conforme comprovantes juntados ao 
processo. Foram convidados os seguintes profissionais: Augusto César de Freitas 
Ramos, Danilo Galindo Paes de Lira, e Daiiilíon Paes da Silva. Aberta a sessão foram 
recebidos os envelopes dos seguintes licitantes: 01 - AUGUSTO CÉSAR DE 
FREITAS RAMOS, CPF 045.567.764-65; 02 - DANILO GALINDO PAES DE 
LIRA, CPF N'' 023.809.414-67; 03 ^ DANÍLTON PAES DA SILVA, CPF N̂ ^ 
098.086.584-07. Analisados os envelopes e achados confomie as exigências do 
Convite, bem como constatada a sua inviolabilidade, os mesmos foram rubricados 
pelos membros da Comissão e licitantes presentes. Iniciada a abertura dos envelopes 
íf 01, Habilitação, e conferidos os documentos apresentados, confímiou-se tpe os três 
licitantes atenderam o contido no presente Convite, sendo considerados habilitados. 
Para encerramento desta fase, o presidente solicitou que, havendo concordância, todos 
assinassem o termo de desistência de recursos administrativos referente à fase de 
"habilitação, o que foi cumprido. Passou-se então, para a fase de abertura e julgamento 
das propostas. Abertos os envelopes íf 02, Proposta de Preço, foram apresentados os 
seguintes valores: 01- AUGUSTO CÉSAR DE FREITAS RAMOS, CPF 
045.567.764-65, com o valor global de R$ 43.800,00 (quarenta e três mil e oitocentos 
reais); 02 - DANILO GALINDO PAES DE LIRA, CPF W 023.809.414-67, com o 
valor global de R$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais): e, 03 ~ 
DANÍLTON PAES DA SILVA, CPF W 098.086.584-07, com o valor global'de R$, 
44.228,57 (quarenta e quatro mil, duzentos e vinte e oito reais), tudo em conformidade 
com o mapa comparativo em anexo. Considerando o menor preço global ofertado, foi 
julgado e proclamado vencedor: DANILO GALINDO PAES DE LIRA, CPF W 
023.809.414-67, com o valor global de 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos 
reais), para o segundo lugar ̂ classifícou-se: AUGUSTO CÉSAR DE FREITAS 
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RAMOS, CPF 045.567.764-65, com o valor global de 43.800,00 (quarenta e três mil e 
oitocentos reais). Assinado o termo de desistência expressa de recurso administrativo 
referente à fase de juígamenío de proposta de preços, foi colocada a palavra à 
disposição, nada tendo sido acrescentado. F̂ m seguida, nada mais havendo a tratar, a 
reunião foi declarada encerrada, e eu, Antonio Mozart Pereira Galindo 

lida e achada c o n f o j ^ , vai assinada 
de Maio de 2021. fw Célia 

- Secretário, lavrei a presente ata, que de 
pelos membros da C P L . Alagoinha -
Maria Falcão - Presidpite, 
Secretário, e Emm HãSilva Leal - Memíbro. 

Antonio Mozart Pereira Galindo -
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