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ATA Nº 01 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2021 – TOMADA DE 

PREÇOS Nº 005/2021 – OBJETO: “Contratação de serviços técnicos especializados 

de empresa com registro no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, para 

prestação de serviços de assessoria, consultoria e treinamento no âmbito da 

administração pública”. 

 Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às sete 

horas e cinquenta minutos, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Lajeado 

Grande, reuniram-se os integrantes da Comissão Permanente de Licitação para 

procederem a abertura dos envelopes do certame licitatório acima mencionado. O 

edital foi amplamente divulgado na imprensa oficial desde o dia 25 de outubro de 

2021. Declarada aberta a sessão, até as 07h45min desse dia, protocolou os envelopes de 

propostas de preços, proposta técnica e documentação a seguinte empresa: ASCENCE 

CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. Na sequencia o Presidente da Comissão 

solicitou a apresentação dos demais documentos previstos no Edital, para a devida 

conferência e confirmação do efetivo credenciamento, constatando que a empresa 

entregou a documentação exigida no edital. Como de praxe, o Presidente determinou 

que fossem repassados os documentos apresentados, bem como os envelopes de 

habilitação jurídica, habilitação técnica, proposta técnica para todos os presentes 

assinarem. Superada esta fase, passou-se a análise do envelope 01- Habilitação Jurídica 

da empresa, a qual se encontrava em conformidade com o edital. Dando sequência, 

passou-se então para a análise do envelope nº 02 – Habilitação Técnica, a qual se 

encontrava em conformidade com o exigido no edital, restando habilitada a empresa 

ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. O representante legal da 

empresa renunciou ao prazo de recurso quanto a fase de julgamento da habilitação 

jurídica e proposta técnica, passando então para a análise do envelope nº 03 – Proposta 

Financeira, a qual se encontrava em conformidade com o exigido no edital sendo 

apresentada no valor de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), sagrando-se 

vencedora do certame a empresa ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. 

Fica aberto o prazo previsto em lei de 5 (cinco) dias úteis para a apresentação de 
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recurso administrativo. Nada mais havendo a tratar, eu, Clodoaldo Squina, lavrei a 

seguinte ata que vai assinada por mim e demais presentes. 

 
Pregoeiro  – Clodoaldo Squina ________________________________________ 

- Equipe de Apoio: 

- Odair Santin     ________________________________________ 

- Danilo dos Reis ________________________________________ 
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