
ATA DE ABERTURA E ANÁLISE DA 

DOCUMENTAÇÃO, REFERENTE À TOMADA DE 

PREÇOS Nº 001/2014. 

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, às 

quatorze horas, reuniu-se à sede da Câmara Municipal de Nova Lima a 

Comissão Permanente de Licitação, composta da Srta. Fabiana Nunes 

Utsch - Presidente; a Sra. Andréia Monteiro Souza - 1ª Secretária e a 

Sra. Leandra Cristina Araújo Ferreira - 2ª Secretária para em 

conformidade com o Edital de Tomada de Preços Nº 001/2014, proceder 

à abertura dos envelopes para contratação de empresa especializada para 

a prestação de serviços de auditoria pública externa preventiva nos 

documentos públicos, com emissão de pareceres consultivos e ênfase na 

organização das finanças públicas do Município, englobando aspectos 

da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Federal 4.320/64, Lei 8.666/93, 

portarias ministeriais e interministeriais da União, instruções normativas 

e súmulas das Cortes de Contas Mineira e da União; bem como serviços 

de consultoria com emissão de pareceres técnicos em questões 

contábeis, administrativas, orçamentárias, licitações e formalização de 

contratos administrativos.  Dando início aos trabalhos constatou-se que 

foram cadastradas as Empresas: Contability Assessoria Contábil e 

Tributária S/S Ltda, Libertas Auditores e Consultores, Reis e Reis 

Auditores Associados, Lage & Lage Auditores e Consultores 

Associados EPP, Maciel Auditores S/S - EPP e Aguiar Feres - Auditores 

Independentes S/S - EPP. Constatou-se também que foi publicado nos 

jornais Imprensa Oficial de Minas Gerais, Jornal A Banqueta, Jornal 

Estado de Minas e afixado no quadro de Avisos Oficial da Câmara 

Municipal de Nova Lima o Edital de Tomada de Preços Nº 001/2014. 

Conferindo em seguida o protocolo de recebimento dos envelopes de 

Habilitação e Propostas de Preços, demostraram interesse na 

participação as seguintes empresas Contability Assessoria Contábil e 

Tributária S/S Ltda, Libertas Auditores e Consultores, Reis e Reis 

Auditores Associados, Lage & Lage Auditores e Consultores 

Associados EPP, Maciel Auditores S/S - EPP, enviando seus 

representantes, quais sejam respectivamente: Eurídice Soares Mamede 

de Andrade, RG:05.393.747-0, Sebastião Demétrio Amorim Junior, 

RG:M953121, Dogmar Batista de Souza, RG: MG15365754, Walmir 

Moreira Lage, Rg: MG2654543, Rafael Augusto Alves da Silva, 



RG:MG11375782 .   Prosseguindo a Comissão e os representantes das 

empresas rubricaram todos os envelopes recebidos. A Comissão 

procedeu a Abertura do Envelope Nº 01 (Documentação), após 

verificação e assinatura de todos os documentos, foram levantados os 

seguintes questionamentos: 

01 - O representante da Empresa Libertas Auditores & Consultores 

questionou a comissão quanto a necessidade de comprovação do vínculo 

empregatício da equipe técnica, bem como, a listagem item por item das 

instalações e aparelhamento das empresas.  A Comissão entendeu 

desnecessária a declaração item por item de acordo com o item 10.3.2 

do edital, bem como desnecessário também a comprovação do vínculo 

empregatício. 02 - O representante da Empresa Libertas Auditores & 

Consultores questionou a comissão com relação a todos os atestados de 

comprovação de aptidão de desempenho das atividades conforme item 

10.3.4 e 10.3.5  de todas as empresas participantes do certame. Diante 

de tal questionamento, entendeu a comissão, por suspender o presente 

certame a fim de realizar uma análise mais detalhada juntamente com o 

Setor Jurídico com relação à validade dos atestados ora apresentados. A 

Comissão publicará  a decisão com relação aos questionamentos, bem 

como a data de abertura da próxima sessão.  Nada mais havendo a tratar 

quanto a documentação, a Comissão declarou encerrada a presente 

reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que após lida, rubricada, e 

achada de acordo, por todos os presentes, será assinada.   

 

Presidente da Comissão de Licitação:_________________________ 

1ª Secretária Comissão de Licitação:__________________________ 

2ª Secretária Comissão de Licitação__________________________ 

Representante da Empresa Contability Assessoria Contábil e Tributária 

S/S Ltda ___ 

Representante da Empresa Maciel Auditores S/S EPP_____________ 

Representante da Empresa Reis e Reis Auditores Associados 

EPP______ 

Representante da Empresa Lage & Lage Auditores e Consultores 

Associados EPP__ 

Representante da Empresa Libertas Auditores & Consultores______ 


