ESTADO DO PIAUí
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEÚ D
coMrssÃo PERMANENTE DE LICITAÇ
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PREGÃO PRESENCIAL SRP N' OO4I2O21
pRocESSO ADMINISTRAT|VO No 001.0000.098/2021
OBJETO: Registro de preço para contratação de pessoa física ou jurídica para execução
parcelada dos serviços de Suporte técnico em apoio de rede para atender aS necessidades
das secretarias e fundos do município de Pajeú do Piauí-pi, conforme especificações
contidas no termo de referência e edital.

ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às 08h03min (oito
horas e três minutos), na sala de reunião da CPL, reuniu-se, em primeira sessão, a
Pregoeira Maria do Socorro Silva Martins Moura, e sua EQUIPE DE APOIO, para,
em atendimento às disposiçoes contidas na Lei Federal 10.520 de 17 de julho de

2002, Lei no 8.666/93

e

Pregáo Presencial SRP no 00412021, para receber os

envelopes contendo as propostâs de preços e os documentos de habilitação dos
licitantes interessados em participar do procedimento em epígrafe. No horário
marcado, a Pregoeira responsável deu início à sessão, onde registrou a presença da

empresa - VALTER SOBREIRA DOS SANTOS-MEI, inscrita no C.N.P.J- (MF) sob o
n. C.N.P.J n':26.875.045/000'l-0í com sede na Rua Paulo Vieira, '181, Centro na
cidade de Pajeú do Piauí

-

Pl centro, por intermédio do representante legal valter

Sobreira dos Santos, portadora do RG.no35573362-6 SSP/SP

e

CPF:322.811.531-

34. Encerrado o credenciamento, foram recebidos os envelopes contendo

as

propostas de preços e os documentos de habilitação, os quais foram rubricados por
todos os presentes. Ato contínuo foram abertos os envelopes de proposta, em
seguida, depois de rubricada por todos, passou-se a análise das propostas sendo
proferido o seguinte julgamento.
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R$ 2.200,00

R$ 2.200,00

do Município
Piauí-Pl, conforme
de
especificaçôes contidas no Termo dê
Edital, incluindo os
Referência
seNiços de Suporle técnico aos
plataformas
funcionários
e
Windows/Linux
supoÍte técnico
Gercnciamento
das redes de computadores da

e

nas
e Oficê
e

preÍeitura, das secretadas

e

das

escolas do munici io
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Encerrada a negociação, a Pregoeira e a equipe de apoio solicitou que a licitante
reduzisse ainda mais os preços regisÚados, contudo o licitante ressaltou que os

preços estavam compatíveis com os praticados no mercado havendo assim a
impossibilidade de ofertar 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 dos envelopes de habilitaçáo da empresa: VALTER

SOBRETRA

DOS SANTOS-MEl, C.N.P.J

n":26.875.045/0001-01.Dando

continuidade, a Pregoeira após a abertura do envelope de habilitaçáo, facultou vista
nos documentos. Após a análise conjunta com a equipe de apoio a pregoeira
declarou a empresa Habilitada. Nada mais havendo a tratar a Pregoeira declarou as
empresa vencedora do c€rtame. Em seguida a pregoeira solicitou que a empresa

vencedora apresentasse

a

proposta Íinal

no prazo de 48 horas a mesma

se

comprometeu a entregar. Em seguida perguntou se algum dos presentes tinha algo
a registrar em Ata, como ninguém se manifestou, a Pregoeira deu por encerrado o
certame, que vai assinada pela Pregoeira e equipe de apoio e licitante.
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