
 Prefeitura Municipal de São Raimundo Nonato/PI
Ata  de  Pregão  Eletrônico

Ata  da  sessão  de  licitação  pública,  na  modalidade  de  pregão  eletrônico,  a  que  se  refere  o  edital  nº  
00017/2020  do(a)  Prefeitura Municipal de São Raimundo Nonato/PI , CNPJ 06.772.859/0001- 03.
    
    Nome do Promotor / Comprador:  Prefeitura Municipal de São Raimundo Nonato/PI  
    Edital:  00017/2020
    Data de início do recebimento das propostas:  07 de 10 de 2020 às 08:35
    Data da Realização:  16 de 10 de 2020 às 08:35
    Local:  www.bbm net.com.br
    Pregoeiro responsável:  Paulo Sergio de Negreiros

   Ao(s)  16 dia(s)  do mês  outubro do ano de  2020,  no endereço  eletrônico  www.bb mnet.com.br ,  nos 
termos da convocação de aviso de licitação,  reuniram-se o(a)  pregoeiro(a)  Sr(a)  Paulo Sergio de Negreiros  
,  para  proceder a sessão  pública  de pregão  eletrônico com o objetivo de adquirir  Contratação  de empresa  
especializada  para  capacitação  da comunidade  e da rede de atendimento à mulher na área  de prevenção,  
combate  e erradicação  a  violência  contra  a  mulher  no município  de São  Raimundo  Nonato PI. ,  conforme 
especificações e quantidades definidas  no instrumento convocatório.

  Inicialmente,  ficou registrado que às  08:35 horas  do dia  16 de outubro de 2020 teve início,  por meio do 
sistema  eletrônico,  conforme consta  no edital,  o prazo  para  recebimento das  propostas  iniciais  de preços.  
Foi  registrado  o  recebimento  da( s)  proposta(s)  inicial(ais)  de  preços,  por  lote  do(s)  seguinte(s)  
participante(s):

Lotes:
Lote  -  1  -  CAPACITAÇÃO
Situação  - Homologado  
Classif icação

Empresa Data  e  Hora  do  Registro Valor  da  Proposta
M. DA S. DE CARVALHO GESTAO 
EMPRESARIAL - ME

15/10/2020  18:15:10 200.415,00

EXECUTE ASSESSORIA ADM. 16/10/2020  06:40:10 200.415,00
EXECUTIVA CONSULTORIA PÚBLICA 
EIRELI

15/10/2020  14:27:41 198.604,20

Desclassif icação

Empresa Data  e Hora  do  Registro Valor  da  Proposta Motivação
M.R.S. DA SILVA CIA. 
LTDA - ME

15/10/2020 18:14:43 200.415,00 identificação da 
empresa conforme 
item 10.3 Ao 
encaminhar a proposta 
de preços na forma 
prevista pelo sistema 
eletrônico, a licitante 
deverá preencher as 
informações do item 
10.2 no campo FICHA 
TÉCNICA ou anexá-las 
por meio de arquivo 
eletrônico no campo 
apropriado do sistema 
da Bolsa Brasileira de 
Mercadorias, sendo 
vedada a identificação 
do licitante por 



qualquer meio.

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

  Após a etapa de lances  foi feita a análise de aceitabilidade da(s)  proposta(s)  e habilitação do(s)  
vencedore(s),  por lote, e o resultado foi o seguinte:

RESUL TA DO  CONSO L I D A D O  APÓS  ENCER R AME NT O  DA  SESS ÃO

Lote  - 1 - 
Situação - Homologado

Empresa CNPJ / C P F Valor  Global
EXECUTIVA CONSULTORIA 
PÚBLICA EIRELI

21.850.903/0001-31 197.604,20

Produto/ S er v iço:
Descrição Valor  Unitário Quantidade

CAPACITAÇÃO 197.604,20 1,00

  Todos os registros realizados no sistema,  bem como eventuais  manifestações  de interposição de recursos  
do(s)  participante(s),  está(ão)  devidamente contido(s)  no relatório descritivo da sessão,  individualizado por  
lote, que é parte integrante dessa  ata.

  Nada mais havendo a tratar, o pregoeiro declarou encerrados os trabalhos.

___________________________________________
Pregoeiro: Paulo Sergio de Negreiros




