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COORDENADORIA DE LICITACOES E CONTRATOS

a                                                    ATA DE ABER"RA DE SESSAO POBLICA

PREGfio PRESENCIAL N9 50/006Z018-PP-PMM-FME

Aos dias vinte e sete do mes abril de dots nil e dezoito, as 09:00 horas, na sede da Secretana
Municipal de Assistencias Social e Desenvolvimento Social - SEMADS, no setor de Licitapdes e
Contratos,  situado  a  Rua  Bezem  Falcao,  518,  -  Bairro  Centro,  hharituba  -PA,  a  Comissao
Permanente de Licitag6es do Fundo Municipal de Educapao, reuniu-se a Pregoeira Sf.  Mircia
Helena Moreira Leite e sun equipe de apoio, coustituida de seus membros titulares: Sr.a Marcus
Van Bast Si[veira dos Santos e Sra.Femanda Nery Ribeiro Novaes, designados pela portana
015/2018-GA-FRE, de 06 de abril de 2018, conforlne a Lei Federal de n° 8.666/93, estiveram

presentes o Coordenador de Licitap6es e Contratos do Fundo Municipal de Educapao Dr. Josu6
Ferreira Dias,  Assessor Especial Iit. Renan Reis e o Assessor Juridico do Fundo Municipal de
EducaQao Dr. Paulo Cavalcante. A Sessao Publica ten por objeto a Contmfacao de Espeeia[izada

pars   Presta¢o   de   Services   de   Assessolanento   Pedag6gico   com   Gerencinmento   de
Ava]iap6es, especificap5es do Anexo I - do Temo de Referfencia.  Compareceu para a Sessao a
empresa:   C   DA   SILVA   CRIS6STOMO+ME   com   none   Fantasia   NORTh   RIOS
CONSULTORIA LTDA,  iuscrita no CNPJ:  21.060.218/0001-01, representada pelo  Sr.  Paulo
Amorin da Siiva.  A Pregoeira deu inicio a aberta da sessao  perguntando ao  representante da
NORTE RIOS CONSULTORIA LTDA se o mesmo tinha cichcia das exigencias   editalicias. Em
ato  continuo  foi  solicitado  os  documentos  de credenciamentos  como  constam  no  item  11.1,  a
documentacao foi analisada e rubricada pela Sr. Pregceira e equipe de apoio a qunl credenciou a
licitante estando apta as demais fases do processo licitat6rio. Foi solicitado o Envelope n° 01  -
Proposta de Preap para verificar sua inviolabilidade, prazos, condig6es e valores se estes estao em
conformidade com o Edital. A proponente apresentou a proposta de preap no valor unitario de RS

a           825cO,00 (oitenta e dois mil e quinhentos reais) e foi classificada para a fase de negociac6es com
a  Pregoeira.  Deu  inicio  a  fase  de  negociap6es  a  fin  de  obter  o  menor preeo  por  item  para
administracao pdblica, ap6s esse momento a licitante ofereceu urn lance no valor de R$ 78.375,00

(Setenta e oito nil e Trezentos e Setenta e cinco Reais) que coriesponde ao percentual de desconto
de 5% (cinco por cento) em contraproposta a Pregoeira arrazoou a titulo sugestivo, uma proposta
no impor(e de 7%   (sets por cento) referents a sun proposta inicial, a qunl representa em valores
rcais R$ 76.725,00( setenta e seis nil, setecentos e vinte e cinco rcais), valor este que a priori foi
contestado pela licitante, que de imediato ofertou urn valor de desconto`de 6% (seis por cento),
novamente a pregoeira abriu negociap5es no sentido de aurnento do percentuaL de desconto, e entao
neste momento o   licitante concordou com a proposta da ffiesma®regoeira), fixando o valor do
desconto em 7% (sete por cento). Foi finalizada a fase de negociapao passando enfao a abertLira do
Envelope n° 02 - Habnitaeao, o qual foi analisado sua inviolabilidade e validapao das certid6es
via internet peLa equipe de apoio, assim como os documentos que nao s5o emitidos on-line foran
conferidos  a  partir  dos  originais.  A Empresa  C  DA  SH.VA  CRIS6STOMO+ME  cumpriu
integralmente com os requisitos de Habilitapao e foi declarada HABELITADA para a presente
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sessao. A Sra. Pregoeira declarou vencedora total do presente certame a Empresa C DA SILVA
CRIsdsTOMO-RE, no valor unitalio de 76.725,00 (setenta e seis nil, setecentos e vinte e cinco
rcais), totalizando o valor global de R$ 920.700,cO (novecentos e vinte mil e setecentos reais). A
Pregoeira infomou a licitante vencedora durante a fase de lances verbals que a Avaliapao Tfonica
de Conceitos see realizada ap6s a publicac5o mos meios de comunicaeao oficiais, momento em

que sera convocada a licitante para avaliacao tecnica, em conformidade com o item 13 e subitens
do edital, de cariter elininaforio para a contratap5o dos servieos descritos no Termo de Referencia.
Na mais havendo a tratar, a Sra. Pregoeira agradeceu a presenca de todos e declarou encerrada a

presente sessao, lavrando a presente Ata a qual see assinada pela Pregoeira, membros da equipea de apoio, licitante

qulpe de Apofo

e demais presentes.

FiferyRibeiroNovaes

Assessor Jun'dico do Fundo Munici|.al de Educapao
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Paulo Amorim da Silva
Representante Legal
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