ATA DA REUNIÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO”, RELATIVA AO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2014 - MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 09/2014.

Em 27/11/2014, às 09h00min, com observância às disposições contidas no instrumento
convocatório e na Lei de Licitações e Contratos, Lei Nº. 8.666/93 reuniu-se a Comissão
Permanente de Licitação desta Prefeitura, com a finalidade de analisar os documentos
apresentados, referentes ao processo em epígrafe. Aberta a sessão, constatamos que
apenas 01 (um) profissional efetuou o cadastro, atendendo assim, todas as condições
exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das
propostas. A empresa credenciada apresentou os envelopes contendo Documentação e
Proposta de Preço.
Examinados os documentos apresentados, a Comissão deliberou:
1 - Habilitado o seguinte licitante, por apresentar toda a documentação exigida e dentro do
prazo e da validade:
Nº
01

PROPONENTE
CPF: 028.433.606-84

Alécio de Souza

2 - Ocorrências: Não houve.
A pessoa física Alécio de Souza portador do CPF nº 028.433.606-84 compareceu ao
procedimento licitatório e a mesma apresentou Termo de Renúncia dos prazos recursais,
razão pela qual a comissão decidiu pela abertura dos envelopes contendo a proposta.
3 - Dando sequência ao Processo Licitatório foram abertos os envelopes contendo a
proposta comercial na seguinte ordem:
Proponente: Alécio de Souza CPF: 028.433.606-8
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA
PROCESSO Nº. 64/2014
ITEM

01

MODALIDADE:
TOMADA DE PREÇO Nº. 09/2014

DESCRIÇÃO

VALOR TOTAL MENSAL

Contratação de 01 (um) profissional, pessoa física ou
pessoa jurídica para a prestação de serviço de Psicologia,
em atendimento a demanda existente na Secretaria de
Saúde e Saneamento, carga horaria de 20 horas por
semana e na Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social, carga horaria de 20 horas por semana, devendo
os serviços ser prestados durante 05 (cinco) dias por
semana, com jornada de 08 (oito) horas diárias, no
exercício de 2015, de acordo com o termo de referência.

R$ 3.300,00
(três mil e trezentos reais)

Endereço: Praça São Sebastião, 440 – Centro – Telefones (038) 3725 1105 e 3725 1110 - FAX: (038) 3725 1150
E-mail: pmmorro@rznet.com.br

4 - Vencedora a seguinte proposta:
ITEM
PROPONENTE
VALOR TOTAL MENSAL
01 Contratação de 01 (um) profissional, pessoa física ou
R$ 3.300,00
pessoa jurídica para a prestação de serviço de (três mil e trezentos reais)
Psicologia, em atendimento a demanda existente na
Secretaria de Saúde e Saneamento, carga horaria de 20
horas por semana e na Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, carga horaria de 20 horas por
semana, devendo os serviços ser prestados durante 05
(cinco) dias por semana, com jornada de 08 (oito) horas
diárias, no exercício de 2015, de acordo com o termo de
referência.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ATA, que depois de lida e aprovada, foi
assinada por todos, e será encaminhada ao Sr. Prefeito Municipal para fins de homologação
e adjudicação.

Prefeitura Municipal de Morro da Garça, 27 de novembro de 2014.

Presidente: _____________________________________________

Membros: ______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Alécio de Souza
CPF: 028.433.606-8

Endereço: Praça São Sebastião, 440 – Centro – Telefones (038) 3725 1105 e 3725 1110 - FAX: (038) 3725 1150
E-mail: pmmorro@rznet.com.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal de Morro da Garça – Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais, especialmente as contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações e:
Considerando a regular formalização do Processo de Licitação nº 64/2014, Tomada de
Preço nº 09/2014, visando Contratação de 01 (um) profissional, pessoa física ou pessoa
jurídica para a prestação de serviço de Psicologia, em atendimento a demanda existente na
Secretaria de Saúde e Saneamento, carga horaria de 20 horas por semana e na Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social, carga horaria de 20 horas por semana, devendo os
serviços ser prestados durante 05 (cinco) dias por semana, com jornada de 08 (oito) horas
diárias, no exercício de 2015, de acordo com o termo de referência.
Considerando que o processo licitatório foi regular e legal e tendo em vista a necessidade da
contratação, conforme os documentos que foram acostados nos autos;
Resolvo HOMOLOGAR, em todos os seus termos, o resultado do Processo Licitatório nº
64/2014, Tomada de Preço nº 09/2014, da Prefeitura Municipal de Morro da Garça
adjudicado pela Pregoeira, nas especificações constantes da proposta de preços da licitante
e nas condições contidas no edital. O contrato será firmado com a licitante vencedora a partir
da data 02 de janeiro.

REGISTRE-SE

- PUBLIQUE-SE

- CUMPRA-SE

Morro da Garça, 10 de dezembro 2014.

José Maria de Castro Matos
Prefeito Municipal

Endereço: Praça São Sebastião, 440 – Centro – Telefones (038) 3725 1105 e 3725 1110 - FAX: (038) 3725 1150
E-mail: pmmorro@rznet.com.br

RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2014, MODALIDADE TOMADA DE
PREÇO Nº 09/2014.

A Prefeitura Municipal de Morro da Garça, através da Comissão Permanente de
Licitação, torna público o resultado do Processo Licitatório nº 64/2014, Modalidade TOMADA
DE PREÇO, na forma que segue:

ITEM
PROPONENTE
VALOR TOTAL MENSAL
01 Contratação de 01 (um) profissional, pessoa física ou
R$ 3.300,00
pessoa jurídica para a prestação de serviço de (três mil e trezentos reais)
Psicologia, em atendimento a demanda existente na
Secretaria de Saúde e Saneamento, carga horaria de 20
horas por semana e na Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, carga horaria de 20 horas por
semana, devendo os serviços ser prestados durante 05
(cinco) dias por semana, com jornada de 08 (oito) horas
diárias, no exercício de 2015, de acordo com o termo de
referência.

Homologação: Prefeito Municipal – Jose Maria de Castro Matos

Condições: Conforme ata de julgamento

Publicado em 10/12/2014

____________________________
Presidente da Comissão

Endereço: Praça São Sebastião, 440 – Centro – Telefones (038) 3725 1105 e 3725 1110 - FAX: (038) 3725 1150
E-mail: pmmorro@rznet.com.br

EXTRATO DO CONTRATO RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MORRO DA GARÇA

CONTRATADO: Alécio de Souza CPF: 028.433.606-84
OBJETO: Contratação de 01 (um) profissional, pessoa física ou pessoa jurídica para a
prestação de serviço de Psicologia, em atendimento a demanda existente na Secretaria de
Saúde e Saneamento, carga horaria de 20 horas por semana e na Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, carga horaria de 20 horas por semana, devendo os serviços ser
prestados durante 05 (cinco) dias por semana, com jornada de 08 (oito) horas diárias, no
exercício de 2015, de acordo com o termo de referência.
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preço

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

02.008.002.10.302.0010.2141 - 3.3.3.90.36.00.00
02.008.002.10.302.0010.2441 - 3.3.3.90.39.00.00
02.009.001.08.244.0012.2155 - 3.3.3.90.36.00.00
02.009.001.08.244.0012.2155 - 3.3.3.90.39.00.00

VALOR MENSAL: R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).

VALOR GLOBAL: R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais)

VIGÊNCIA: 02/01/2015 à 31/12/2015

Publicado em 05/01/2015

___________________________________
Presidente da Comissão

Endereço: Praça São Sebastião, 440 – Centro – Telefones (038) 3725 1105 e 3725 1110 - FAX: (038) 3725 1150
E-mail: pmmorro@rznet.com.br

LISTA DE PRESENÇA

Lista de presença da Sessão de Licitação Pública na Modalidade Tomada de Preço
Nº. 09/2014, do Processo Licitatório Nº. 64/2014, para contratação de 01 (um) profissional,
pessoa física ou pessoa jurídica para a prestação de serviço de Psicologia, em
atendimento a demanda existente na Secretaria de Saúde e Saneamento, carga horaria
de 20 horas por semana e na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, carga
horaria de 20 horas por semana, devendo os serviços ser prestados durante 05 (cinco)
dias por semana, com jornada de 08 (oito) horas diárias, no exercício de 2015, de
acordo com o termo de referência.
Declaro para todos os fins de direito e sob as penas da Lei que no dia 27/11/2014 ás
09h00min, compareci, acompanhei e participei da sessão pública de Abertura e Julgamento
da Documentação e Propostas do procedimento supracitado.

Alécio de Souza
CPF: 028.433.606-84

Endereço: Praça São Sebastião, 440 – Centro – Telefones (038) 3725 1105 e 3725 1110 - FAX: (038) 3725 1150
E-mail: pmmorro@rznet.com.br

