
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI-CE
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ADM: Jati em Boas Mãos

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

PROCESSO N°: 2017.01.20.01

ATA DE REALIZAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL

Às 10:00 (dez horas) do dia 03 de Fevereiro de 2017, na sala de reunião da Comissão 
Permanente de Licitação, localizada à Rua Carmelita Guimarães, 02, Centro - Jati/CE, 
reuniram-se, em sessão pública, o Pregoeiro, Sr. José Lima da Silva e equipe de apoio 
constituída pelos seguintes membros: Lucélia Alves de Souza e Maria Rozeneide 
Nogueira, através da portaria 016/2017 de 02 de Janeiro de 2017, para realização dos atos 
referentes ao PREGÃO PRESENCIAL, DE MENOR PREÇO GLOBAL, DE N° 
2017.01.20.01 que tem por objetivo a Contratação de serviços de lançamento e alimentação 
do sistema junto a contabilidade dos processos licitatórios, através da Secretaria de 
Administração deste Município, conforme especificação no Anexo I do Edital. Abertos os 
trabalhos, foram credenciados os licitantes. 01 Ecivando Evangelista de Lima, portador 
do CPF ° 845.489.754-20 e 02 - Prime Assessoria, Tecnologia e Prestação de Serviços 
LTDA - ME CNPJ N° 19.273.742/0001-19, representada pelo Sr. Cícero Fabio Oliveira 
de Lucena, portador do CPF n° 433.554.043-49. Em seguida, foram recebidos os envelopes 
de propostas de preços. Procedeu-se, a abertura dos envelopes das propostas de preços dos 
licitantes credenciados. O Pregoeiro esclareceu que o procedimento seria realizado 
levando-se em consideração o Menor Preço Global. As propostas foram analisadas em 
conformidade com o exigido no Edital e devidamente classificadas. Prosseguindo os 
trabalhos, fez-se a leitura dos preços ofertados. Em seguida passou-se à fase de lances 
verbais, cujos valores estão demonstrados em documento anexo, do conhecimento do 
licitante, e a quem mais possa interessar. Após a fase de lances verbais o vencedor solicitou 
e concessão de um prazo de 20 (vinte) minutos para providenciar a proposta ajustada, sendo 
prontamente atendido pelo Pregoeiro. Reabertos os trabalhos, foi apresentada a proposta 
readequada no valor proposto, passou-se, então, à abertura do envelope de habilitação. A 
documentação apresentada pelo licitante está em conformidade com o estabelecido no 
Edital, passou-se então a verificação da veracidade das certidões emitidas eletronicamente, 
já  que foram apresentadas em originais. Confirmada a veracidade das certidões emitidas 
eletronicamente, o licitante foi declarado habilitado. O Pregoeiro questionou aos licitantes 
quanto à possibilidade de interposição de recursos. Os licitantes declararam expressamente 
a desistência da intenção de interpor recurso, ficando as desistências consignadas em Ata. 
Por fim, o Pregoeiro declarou o seguinte resultado a licitante: PRIME ASSESSORIA, 
TECNOLOGIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME -  CNPJ N° 
19.273.742/0001-19, foi a vencedora com o valor global de R$
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nove mil e quinhentos reais). Novamente o pregoeiro perguntou aos participantes séiriam 
interpor recurso contra sua decisão, e novamente os licitantes desistiram expressamente da 
interposição de recurso. Nada mais havendo a ser tratado, o Pregoeiro, declarou encerrada 
a presente reunião, e para constar, lavrou-se a presente Ata, que lida e aprovada será 
assinada pelos presentes.

EQUIPE DE APOIO:
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