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ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N® 003/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 001.0001480/2018

OBJETO: Registro de Preço para contratação de empresa de processamento de dados
visando a emissão de instrumentos de cobrança de imposto (iPTU), para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Piracuruca-PI,
conforme especificações contidas no Termo de Referência e Edital.

Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às OBhSOmin (oito horas e
cinqüenta minutos), na sala de reunião da CPL, localizada na sede da Procuradoria Geral
do Município de Piracuruca-PI, situada na Rua Senador Gervásio, 598, Centro,
Piracuruca-PI, reuniu-se o Pregoeiro OZIEL DA SILVA CELESTINO e sua EQUIPE DE
APOIO, para, em atendimento às disposições contidas na Lei Federai 10.520 de 17 de
julho de 2002, Lei n° 8.666/93 e Pregão Presencial SRP 003/2018, que tem como objeto
Registro de Preço para contratação de empresa de processamento de dados visando a
emissão de instrumentos de cobrança de imposto (IPtU), para atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Piracuruca-Pl, conforme
especificações contidas no Termo de Referência e Edital, com o fim de receber os
envelopes com as propostas dos licitantes interessados em participar do certame. No
horário marcado, o Pregoeiro responsável deu inicio a sessão, onde estava presente a
licitante: CWM CONSULTRIA E SERVIÇOS LTDA. CNPJ; 02.146.141/0001-42, situada
na Rua Santa Luzia, 2480/B - Zona Sul, Bairro Piçarra, Teresina-PI, representada pelo
seu Procurador o Sr. Paulo Adriano de Oliveira Souza, CPF: 657.056.883-34, RG:
2.300.986 SSP-PI. Ato contínuo, foi efetuado o credenciamento da licitante participante.
Em seguida, o Pregoeiro recebeu os envelopes n® 01 - Proposta de Preços e n® 02 -
Documentos de Habilitação da licitante participante, que foram rubricados por todos.
Dando prosseguimento, o Pregoeiro procedeu a abertura do envelope n® 01 - Proposta de
Preços, cuja a documentação foi analisada e rubricada por todos os presentes. O
Pregoeiro, juntamente com a Equipe de Apoio, procedeu a análise da proposta, onde foi
verificado que a proposta apresentada estava de acordo com o exigido com o Edital. Logo
após, devido ao fato de haver somente um licitante Interessado, foi iniciada a negociação
direta dos itens licitados, ficando registrada conforme descriminado abaixo:

: DE.COBRANCA - IPTU

- ITEM 01: PROCESSAMENTO DE DADOS E EMISSÃO DE INSTRUMENTOS DE COBRANÇA DO IPTU
2018 com as seguintes características:

a) Instrumentos de cobrança impressos em formato de carnê em papel Off Set 90G com capa em
papel couché em poiicromia.

b) miolo 5 páginas, sendo uma com informações sobre a cota única, três com opões de parcelamento
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- ITEM 01: PROCESSAMENTO DE DADOS E EMISSÃO DE INSTRUMENTOS DE COBRANÇA DO IPTÜ
2019 com as seguintes características:

a) instrumentos de cobrança impressos em formato de carnê em papei Off Set 90G com capa em
papel couchê em poiicromia.

b) miolo 5 páginas, sendo uma com informações sobre a cota única, três com opões de parcelamento
em até três vezes e a ultima folha com informações acerca do recebimento.
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CWM CONSULTORIA R$ 2,09 R$2,05 VENCEDOR

Encerrada a negociação dos itens, o Pregoeiro procedeu a abertura do envelope n° 02 -
Documentos de Habilitação da empresa CWM CONSULTRIA E SERVIÇOS LTDA. A
documentação foi analisada e rubricada por todos os licitantes. Após análise, ficou
constatado que o llcitante apresentou toda documentação exigida no Edital, sendo assim
declarado HABILITADO e VENCEDOR do certame. Ato contínuo o Pregoeiro informou ao
licitante vencedor sobre o prazo de 48 horas para entregar a nova proposta com o preço
readequado aos valores registrados. Antes de encerrar a sessão o Pregoeiro, perguntou
aos presentes se algum deles tinha interesse em interpor recurso contra algum ato do
Pregoeiro na condução dos trabalhos, por conseguinte ninguém se manifestou a respeito.
Nada mais havendo a consignar em Ata, a mesma foi lida, achada conforme e aprovada,
sendo rubricada pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitante, dando por encerrada a sessão
às 09h35min (nove horas e trinta e cinco minutos).

Cl

Oziel da Silva Celestino

Pregoeiro

Manoel Brandão Veras
Equipe de Apoio

LICITANTE:

CWM CONSULTRIA E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 02.146.141/0001-42

Francisco

Equip
s Chagas Silva
de Apoio
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Paulo Adriano de Oliveira Souza,
CPF: 657.056.883-34, RG: 2.300.986

SSP-PI
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