
ESTADO DO PIAUí
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEÚ D
coMrssÃo PERMANENTE DE LTCTTAÇ
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OBJETO: Contratação de empresa especializada na organizaçáo e execução de
Processo seletivo simpliflcado para seleçáo temporária de pessoal para atender as
necessidades das Secretarias e Fundos do Município de Pajeú do Piauí-Pl,
conforme especificaçÕes contidas no Termo de Referência e Edital.

Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às 1í:05hs

(onze horas e cinco minutos), na sala de reuniáo da CPL, reuniu-se, em primeira

sessáo, a Pregoeira Maria do Socorro Silva Martins Moura, e sua EQUIPE DE

APOIO, para, em atendimento às disposições contidas na Lei Federal 10.520 de 17

de julho de 2002, Lei no 8.666/93 e Pregão Presencial SRP no 0812021 , para receber

os envelopes contendo as propostas de preços e os documentos de habilitaçáo dos

licitantes interessados em participar do procedimento êm epígrafe. No horário

marcado, a Pregoeira responsável deu início à sessão, onde registrou a presença da

empresa coNsEP-coNsuLToRlA E ESTUDOS PEDAGÓGrcOS LTDA-EPP

pessoa jurídica, CNPJ:03.223.316/000í-30,com sede na Rua Coronel César,

2007,1o andar- Bairro Picarreira- Teresina Piauí, representada pelo seu socio

administrador o Sr. Dirceu lglesias Cabral Filho, portador do RG:341.446 SSP Pl e

CPF:382.1 01 .1 8749 Encerrado o credenciamento, foram recebidos os envelopes

contendo as propostas de preços e os documentos de habilitaçáo, os quais foram

rubricados por todos os presentes. Ato continuo foram abertos os envelopes de

proposta, em seguida, depois de rubricada por todos, passou-se a análise das

propostas sendo proferido o seguinte julgamento.

PRIFíTURÂ l{UtllHPAl- I)t PÂJtÚ 00 PlÂUí- Rua llania Ribeiro Àtunes. s/n, lentrs - [tP: 61.898-0[0 - ]el.: (089) 3532-[22
[-mail: gabinete.preíeituradepajeuEgmail.com - wnw.pajeudopiaui.pi.gov.br

(í

à0.í§

RS12.880,00 R$12.880,0001 Elaboração de provas

R$ '1.120,00R$ 1.120,0002 Despesa de locaÉo, Hospedagem e alimentaÉo

RS 3.600,00R$ 3.600,0003 Pagamento dê supervisores e lÍscâis

RS L000,00R$ I .000,0004 Despesas com impressão e embalagens das provas

R$ 2.000,00R$ 2.000.0005 HonoÍários de proÍissionais de nlvel superior que

compõem a êquipe técnica da contÍatada

R$ 2.320,002.320,00

N---...r06 Encargos e dêmais custos incidentes sobre a
contrâtaÉo

REF. PREGÃO PRESENCIAL SRP NO O8I2O21

pRocESSO ADMINTSTRATIVO N" 0.0í 0.000.1 0412021

ÀTÀ BA SE O DE JULGA*IENTO
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ESTADO DO PIAUÍ
PREFETTURA MUNICIPAL DE PAJEÚ D
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇ

Encerrada a negociação, a Pregoeira e a equipe de apoio solicitaram que a licitante

reduzisse os preços registrados, contudo a licitante ressaltou que os preços estavam

compatíveis com os praticados no mercado havendo assim a impossibilidade de

ofêrtar lance menor. Em sequência, a Pregoeira e a equipe de apoio aceitaram os
preços registrados. Dando continuidade, a Pregoeira e a equipe de apoio
procederam a abertura do envelope de habilitaçâo da empresa CONSEP -

CONSULTORIA E ESTUDOS PEDAGOGICOS LTDA, pessoa jurÍdica,

CNPJ:03.223.316/0001-30, Ato continuo, a Pregoeira após a abertura do envelope

de habilitação, facultou vista nos documentos. Após a abertura dos mesmos e
análise conjunta com a equipe de apoio a pregoeira declarou a empresa, CONSEP

CONSULTORIA E ESTUDOS PEDAGOGICOS LTDA, Habilitada. Nada mais

havendo a tratar a Pregoeira e equipe de apoio declarou a empresa, vencedora do

certame. A Pregoeira perguntou se algum dos presentes tinha algo a registrar em

Ata. Como ninguem se manifestou, a Pregoeira deu por encerrado o certame, que

vai assinada pela Pregoeira e equipe de apoio e licitante.

ÍUlaria do s*wiw^irtartins Moura
Pregoeira CPUPMP-Pl

LICITANTE:
ê-.-

coNsEP -c
CNPJ:03.223.31610001 -30

u^rin"Wtt^.
Equipe de Apoio

oN§ULTORIA E ESTUOOS PEDAGÓGICOS LTOA,

ir,.*.rr4ffide Lima
Equipe de Apoio
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