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
00031/2021 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: 00031/2021
Data de início do recebimento das propostas: 05 de 07 de 2021 às 08:35
Data da Realização: 16 de 07 de 2021 às 08:35
Local: www.bbmnet.com.br
Pregoeiro responsável: Paulo Sergio de Negreiros
Ao(s) 16 dia(s) do mês julho do ano de 2021, no endereço eletrônico www.bbmnet.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 julho de 2021 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 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
Situação - Homologado
Classificação
Empresa
Data e Hora do Registro
Valor da Proposta
EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA
197.604,20
15/07/2021 13:14:54
EIRELI
Desclassificação
Empresa
SOMAR - ASSESSORIA,
PLANEJAMENTO
ESTRATEGICO E EVENTOS
LTDA

Recursos

Data e Hora do Registro
14/07/2021 14:15:59

Valor da Proposta
Motivação
190.000,00 A presente empresa foi
considerada inabilitada,
pois o atestado
apresentado não esta
de acordo com o item
do edital 13.7.5.1 - A
Qualificação Técnica
será comprovada
mediante a
apresentação de
atestado fornecido por
pessoa jurídica de
direito público ou
privado, que comprove
aptidão para o
fornecimento.

Empresa
SOMAR - ASSESSORIA,
PLANEJAMENTO
ESTRATEGICO E EVENTOS
LTDA

Data Registro Recurso
04/08/2021

Hora Registro Recurso
09:47:23

Motivação
Bom dia Sr Pregoeiro, iremos
manifestar intenção de recursos
mediante a inabilitação apresentada
contra a empresa SOMAR.

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:
RESULTADO CONSOLIDADO APÓS ENCERRAMENTO DA SESSÃO
Lote - 1 Situação - Homologado
Empresa
EXECUTIVA CONSULTORIA
PUBLICA EIRELI

CNPJ/CPF
21.850.903/0001-31

Produto/Serviço:
Descrição
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

Valor Global
157.900,00

Valor Unitário
157.900,00

Quantidade
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

