CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA

ATA DE ABERTURA PROPOSTA DE PREÇOS
DO PROCESSO LICITATÓRIO
MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 2/2011
Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e onze, às onze horas, na sala de
reuniões do Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa), reuniu-se a Comissão Permanente
de Licitação do CFFa (CPL), composta por sua Presidente, ANA LÚCIA RODRIGUES
TORRES; JOELMA DONATO CAMILO e ANA AUGUSTA DE ANDRADE CORDEIRO,
para proceder à abertura dos envelopes proposta de preços, referente a CARTA-CONVITE Nº
2/2011, DO TIPO MENOR PREÇO, com vistas à CONTRATAÇÃO DE PESSOA
JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR, de
acordo com as especificações constantes no Projeto Básico (Anexo I) da supracitada CartaConvite. Registra-se a participação da empresa MAIMONI ADVOGADOS ASSOCIADOS
(CNPJ 02.644.269/0001-36), representada por seu representante legal, o Sr. Alvaro Brandão
Henriques Maimoni, OAB-DF n. 18391. Foi declarada aberta a sessão. Procedida a abertura
dos envelopes “Proposta de Preços”, tendo das empresas apresentado as seguintes propostas:
MAIMONI ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ 02.644.269/0001-36), apresentou
proposta de preços no valor global de R$ 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos reais).
LEGITIMUS RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS E INSTITUCIONAIS, apresentou
proposta de preços no valor global de 39.000,00 (trinta e nove mil reais); e PARLAMENTO
ASSESSORIA E CONSULTORIA, apresentou proposta de preços no valor global de
47.400,00 (quarenta e sete mil e quatrocentos reais). A presidente da CPL declarou vencedora
a empresa MAIMONI ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ 02.644.269/0001-36) por ter
cumprido todas as exigências do Edital de Carta Convite n. 2/2011, bem como ter ofertado o
menor preço global, correspondente a R$ 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos reais.
Tendo em vista a necessidade de oportunizar às licitantes que não estavam representadas na
sessão a manifestação ou não de interporem recurso contra o resultado, foi informado que será
publicado no Diário Oficial da União o resultado do certame, bem como os prazos recursais
previstos na Lei de Licitações. Nada mais havendo a relatar, eu ANA LÚCIA RODRIGUES
TORRES, Presidente da CPL, declarei encerrada a sessão às quinze horas e cinco minutos,
lavrei a presente ata, que depois de lida, vai assinada por mim, pelos demais membros da CPL
e pelos representantes das licitantes presentes.
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