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ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DA
TOMADA DE PREçOS No O1l2O21 Contratação de Empresa para Prestação
de SeruÇos Técnicos Especializados de Assessoria em GesÍáo Atuarial
por Benefício, conforme Anexo I - Termo de Referência.

Aos Vinte e três dias do mês de setembro do

ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, na Sala de reuniÕes do lnstituto de

Previdência do Município de Birigui - BiriguiPrev, realizou-se a sessão de

abertura dos envelopes oferecida na TOMADA DE PREÇOS No.0112021, que

objetiva a contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnicos

Especializados de Assessoria em Gestão Atuarial por Benefício, conforme

anexo I do Edital. O resumo do Edital foi publicado na data de 24108/2A21 nos

jornais: Jornal Oficial da Prefeitura de Birigui, no Diário Oficial do Estado de

São Paulo e no jornal Folha de São Paulo, conforme se comprova nas folhas

de números fls 178, 179 e 180, onde constam no Processo da TOMADA DE

PREÇOS no.0112021, foi encaminhado comprovante de retirada do edital da

empresa BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA na data de 02 de

setembro de2021fls 323, 324 e 325.

Realizaram o Credenciamento

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC) junto ao Biriguiprev as

empresas: tÓctcR ASSESSoRIA E CoNSULToRIA ATUARTAL LTDA cNpJ:

05.965.853/0001-81 na data de 31 de agosto de 2021, a empresa BRASILIS

CONSULTORIA ATUARIAL LTDA CNPJ: 05.068.62410001-64 na data de 09 de

setembro de 2021 e a empresa EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA,

CNPJ: 28.841.769/0001-51 na data de 13 de setembro de2021.

Até o horário de encerramento do ato de

recebimento de envelopes contendo propostas e documentação, apresentaram

os envelope as empresas: BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA,

protocolado sob no 34212021 às 10:31 dez horas e trinta e um minutos do dia

2010912021 e da empresa EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME
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sob no 33ü2A21 às 10:48 dez horas e quarenta e oito minutos do dia

17t09t2021.

Não compareceram representantes para o

acompanharnento da sessão pública perante a comissão de licitação,

designada pela Portaria no 3912021, publicada em 27 de abril de 2A21 .

Em seguida, foi aberto o envelope no 1 -
Documentação de Habilitação da empresa BRASILIS CONSULTORIA

ATUARIAL LTDA. A comissão licitante decidiu pela habilitaçâo da empresa

onde cumpriu os requisitos de documentos de habilitação. Na sequencia foi

aberto o envelope no 01 da empresa EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA

LTDA ME que também cumpriu os requisitos de documentos de habilitação

conforme edital.

Na sequência, foi aberto o envelope no02.

PROPOSTA DE PREÇO, da empresa BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL

LTDA, onde a empresa cumpriu todos os requisitos do edital, e ofereceu o valor

mensal de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) e sua proposta anual de

R$ 67-200,00 sessenta e sete mil e duzentos reais.

Dando continuidade, foi aberto o envelope no02

da empresa EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME, onde também

cumpriu os requisitos de documentos do edital, e ofereceu o valor mensal de

R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) e sua proposta anual de R$

64.800,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos reais).

A comissão de Iicitação declarou a empresa

EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME, VENCEDORA da Tomada

de Preço O1DA21, com a melhor proposta no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e

quatrocentos reais) e sua proposta anual de R$ 64.800,00 (sessenta e quatro

mil e oitocentos reais).

A comissâo licitante abre prazo de recurso para

os licitantes interessados conforme o edital, declarando encerrada a sessão às

9:58 nove horas e cinquenta e oito minutos. Para constar, redigiu*se a presente

Ata que vai assinada pela Comissão Julgadora. lnstituto de Previdência do
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Município de Birigüi-SP, aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e

vinte e um.

A COMISSÃO JULGADORA

ADRIANO TAVARES DE SOUZA

MEMBRO

A GUIMARAES

DOS SANTOS
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