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ESTADO DO MARANHÃO
CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO
RUA ELIAS BARROS S/N° - CENTRO - RIACHÃO - MA
CNPJ.: 05.282.280/0001-91
Telefonc:(99) 3531 0380

PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2017 - CPL
Processo Administrativo n° 004/2017
ATA DE RECEBIMENTO. ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTAS

PROCESSO: Licitação; MODALIDADE: Pregão Presencial. AUTUAÇÃO: 004/2017 CPL. LEGISLAÇÃO: Lei Federal n° 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e o Decreto
Municipal n° 106/2015, e subsidiariamente, a Lei Federal n° 8.666/93 de 21 de junho de 1.993
e alterações introduzidas pela Lei n° 8.883/94 de 08 de junho de 1.994, Lei Complementar
123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014 como também normas constantes nesse
edital. Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete
(24/02/2017), as 16h00 (dezeseis horas), na Câmara Municipal situada, Rua Elias Barros. s/n°.
Centro, nesta cidade, reuniu-se a CPL - Comissão Permanente de Licitação-CPL. designada
através da Portaria 028/2017 e pregoeiro designado pela Portaria 030/2017 de 10/01/2017. para
recebimento e abertura dos envelopes, bem como análise e classificação das propostas de preços e
verificação da habilitação dos licitantes, referente à licitação do Pregão Presencial 004/2017
CPL. objetivando contratação de empresa para prestação de serviços de locação de software
para execução de sistemas específicos de contabilidade pública e de folha de pagamento da
Câmara Municipal. O Pregoeiro, às 16h00 (dezesseis horas), declarou aberta a Sessão Pública e
solicitou aos interessados que apresentassem suas credenciais à Equipe de Apoio, que após análise
desses documentos, observando os critérios estabelecidos no Edital, a empresa: W F SERVIÇOS
DE CONTABILIDADE LTDA - EPP, representada pelo(a) senhor(a) José Wilson Moura dos
Santos Júnior, R.G. n° 000036389195-1 - GEJUSPC-MA e do CPF n° 801.338.783-68, foi
declarada devidamente credenciada, sendo então declarado o encerramento da admissão de
licitantes. Dando início aos trabalhos da reunião, passando-se a abertura do ENVELOPE N° 01 PROPOSTA DE PREÇOS em seguida passou-se à fase de negociação pelo representante da
empresa presente. Ficando o resultado das propostas dos lances vencedores da seguinte forma:
Empresa W F SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - EPP. vencedor no valor global de
R$ 35.400,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos reais), totalizando o valor de RS 35.400,00
(trinta e cinco mil e quatrocentos reais). Após decisão do resultado do certame, passou-se a
abertura do ENVFXOPE N° 02 - DOCUMENTAÇÃO. Os documentos foram passados aos
presentes para a aposição de rubricas. Após análise da equipe de apoio e da comissão, a empresa:
W F SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - EPP, representada pelo(a) senhor(a) José
GEJUSPC-MA e do CPF n°
Wilson Moura dos Santos Júnior. R.G. n° 000036389195-1
801.338.783-68. foi habilitada. O(a) Pregoeiro(a) oportunizou às licitantes presentes que se
desejassem interpor recurso, que se pronunciassem e indicassem as razões para fazê-lo, alertando
para os efeitos jurídicos dos recursos meramente protelatórios, não havendo manifestação por
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ESTADO DO MARANHÃO
CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO
RUA ELIAS BARROS S/N° - CENTRO - RIACHÃO - MA
CNPJ.: 05.282.280/0001-91
TeIefone:(99) 3531 0380
parte dos presentes, que desde já abdicam do direito de impugnar qualquer ato realizado nesta
Sessão. O(a) Pregoeiro(a) informou ao(s) licitante(s) vencedor(es) através de lances que o prazo
para apresentação da adequação da proposta será de 48 (quarenta e oito) horas, que deverá ser
entregue nesta Comissão Permanente de Licitação - CPL. Nada mais havendo a tratar, o(a)
senhor(a). Pregoeiro(a) declarou encerrada a Sessão Pública, da qual eu
, lavrei
a presente Ata. que será assinada, pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e licitantes presentes.
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EMPRESAS PARTICIPANTES:
W F SERVIÇOS DEFCON NlílhjCMr Ê LTDA - EPP
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R.G. n° 000036389195m”ÿGEJUSPC-MA
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