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Compras BR  
Air  Portal de Licitações 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Número do Pregão: 018/2022 

N° Ata: 1 
N° Edital: 018/2022 
N° Processo • 2022020 

Objetoi 

Registro de preço para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e 
assessoria técnica administrativa, visando elaborar planejamentos estratégicos, com o escopo de dar suporte As 
políticas públicas, com o objetivo de promover e captar recursos e investimentos para a secretaria de saúde do 
municipio de Magalhães De Almeida/Ma e para executar projeto de aumento de teto de custeio da saúde com a 
utilização de ferramenta de  software  integrado que atue na gestão , conforme especificação - ANEXO, do Edital. 

LOTE  001 Val, Ref. Total: 533.824,92  

Sm: 1 
Quant.: 224,00 

Compilação de dados e elaborações de relatórios das ações 

Unidade: hora Val. Ref.: 39.457,60 

Item: 2 Quant.: 224,00 Unidade: hora Val. Ref.: 40.521,60  

Elaboração de propostas de intervenções para melhoria dos indicadores 

Item 3 Quant 12,00 Unidade: mês Val. Ref.: 268.943,64 

Monitoramento e avaliação dos indicadores por UBS cadastrada no CNES 

Item: 4 Quant.: 8,00 Unidade:  ubs Val. Ref.: 20.222,32 

Monitoramento e gestão da Assistência Farmacêutica Municipal desde da entrada até a dispensação dos medicamentos 

Item: 5 Quant.: 224,00 Unidade: hora Val. Ref.: 39.945,92  

Treinamento e qualificação da mão de obra para utilização dos softwares e sistemas de informação e gestão aplicáveis, por Equipe de Saúde 

Item: 6 Quant.: 224,00 Unidade: hora Val. Ref.. 44.235,52  

Treinamento e qualificação da mão de obra com base nos indicadores da APS por Equipe de Saúde 

Item: 7 Quant.: 224,00 Unidade: hora 

Implantação de softwares e sistemas de informação e gestão por UBS  

Val. Ref.: 70.472,64 

Item: 8 Quant.: 56,00 Unidade: hora Val. Ref.: 10.025,68 

410  Elaboração de Plano de Ação para aumento do teto PAB por cada Equipe de Saúde da Familia 

Propostas Iniciais 

Fornecedor (apelido) Valor 

Licitante 01 152.560,00 

Licitante 02 405.202,80 

Eventos do Lote 

Evento Data/Hora inicial 

Aguardando Abertura de Propostas 25/04/2022 08.17.21 
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. 

Lances 
Declaro iniciada a fase de LANCES. 
Licitante 02 

25/04/2022 09.00.46  

Último Lance 405.000,00 

Abertura de Vistas 25/04/2022 09.10.47 
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. 

Habilitação 25/04/2022 09.16.40 
Fase alterada para HABILITAÇÃO. 
Habilitado o licitante PUBLICA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA pelo motivo DOCUMENTAÇÃO ANALISADA COMPLETA. 

Recurso 25/04/2022 09.43.46 
interesse recursal manifestado pela empresa WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI LTDA para lote LOTE 001, motivo: 

Senhor Pregoeiro, inicialmente é importante alinhavar que nos Pregões Eletrônicos que possuem valor sigiloso os licitantes 



Recurso 25/04/2022 09.43.46 
estão livres para manifestar seus pregos, se houver questionamento quanto a eles, o Orgão deve diligenciar para a comprovação que o licitante tem 
capacidade para cumprir e não os desclassificar sem justa causa, além disso o licitante vencedor apresentou atestado de capacidade técnica 
"sombrio", pois como prestou esse serviço para outra empresa sem possuir o devido CNAE, o seu Contrato Social é claro ao afirmar que a atividade 
fim do contrato apresentado s6 foi devidamente adicionada no ano de 2022, por esses motivos se requer prazo para apresentação de recurso.. 

Adjudicação 25/04/2022 15.25.07 
Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 001 para o licitante PUBLICA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LIDA com o valor de R$ 
405.000,00. 

• 

• 



N° Ata: 1 
N° Edital: 018/2022 
N° Processo: 2022020 

Registro de prego para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultbria e 
assessoria técnica administrativa, visando elaborar planejamentos estratégicos, com o escopo de dar suporte As 
politicas públicas, com o objetivo de promover e captar recursos e investimentos para a secretaria de saúde do 
município de Magalhães De Almeida/Ma e para executar projeto de aumento de teto de custeio da saúde com a 
utilização de ferramenta de  software  integrado que atue na gestão , conforme especificação - ANEXO, do Edital. 

LOTE  002 Val. Ref. Total: 440.014,76 

Item: 1 Quant.: 224,00 Unidade: hora Val. Ref.: 37.470,72  

Compilação de dados e elaborações de relatórios, com base na  FPO  e sínteses da AIHs informadas 

Item: 2 Quant.: 224,00 Unidade: hora Val. Ref.: 34.625,92  

Elaboração de propostas de intervenções para melhorias na regulação dos serviços especializados 

Item: 3 Quant.: 12,00 Unidade: mês Val. Ref.: 229.214,28 

Monitoramento e avaliação da produção ambulatorial e hospitalar 

Item: 4 Quant.: 4,00  Unidade: Serviço Especializado Val. Ref.:  8.450,64 

Monitoramento e gestão da entrada até a dispensação dos medicamentos de alto custo, por Serviço Especializado existente, cadastrado no 
CNES. 

em: 5 Quant.: 224,00 Unidade: hora Val. Ref.: 31.996,16  

Treinamento e qualificação da mão de obra para utilização dos softwares e sistemas de informação e gestão aplicáveis, por Serviço 
Especializado existente, cadastrado no CNES. 

Item: 6 Quant.: 224,00 Unidade: hora Val. Ref.: 31.127,04  

Treinamento e qualificação da mão de obra com base no Plano Operativo 

Item: 7 Quant.: 224,00 Unidade: hora Val. Ref.: 58.322,88  

Implantação de softwares e sistemas de informação e gestão por Serviço Especializado existente, cadastrado no CNES. 

Item: 8 Quant.: 56,00 Unidade: hora Val. Ref.: 8.807,12  

Elaboração de Plano Operativo para aumento do teto da  MAC  

Propostas Iniciais 

Fornecedor (apelido) Valor 

Licitante 01 147.920,00 

Licitante 02 328.821,84 

Eventos do Lote 

vento Data/Hora inicial 

Aguardando Abertura de Propostas 25/04/2022 08.17.21 
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. 

Lances 
Declaro iniciada a fase de LANCES. 
Licitante 02 

25/04/2022 09.00.46  

Último Lance 328.000,00 

Abertura de Vistas 25/04/2022 09.10.47 
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. 

Habilitação 25/04/2022 09.16.40 
Fase alterada para HABILITAÇÃO. 
Habilitado o licitante PUBLICA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA pelo motivo DOCUMENTAÇÃO ANALISADA COMPLETA. 

Recurso 25/04/2022 09.43.46 
Interesse recursal manifestado pela empresa WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI LTDA para lote LOTE 002, motivo: 
Senhor Pregoeiro, inicialmente é importante alinhavar que nos Pregões Eletrônicos que possuem valor sigiloso os licitantes estão livres para 
manifestar seus pregos, se houver questionamento quanto a eles, o órgão deve diligenciar para a comprovação que o licitante tem capacidade para 
cumprir e não os desclassificar sem justa causa, além disso o licitante vencedor apresentou atestado de capacidade técnica "sombrio", pois como 
prestou esse serviço para outra empresa sem possuir o devido CNAE, o seu Contrato Social é claro ao afirmar que a atividade fim do contrato 
apresentado só foi devidamente adicionada no ano de 2022, por esses motivos se requer prazo para apresentação de recurso.. 

Adjudicação 25/04/2022 15.25.07 
Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 002 para o licitante PUBLICA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA com o valor de R$ 
328.000,00. 

Objeto: 
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Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de pregão eletrônico, agradecendo a participação de todos e 
fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada TTYI,vai s assinada pela equipe. 

nOAA CLIN Gk. 
Pregóeirõ:FRANCIEL PESSOA DA SILVA 

cfritcd rfatni0A -F-Aectis 
Membro da Equipe:MARI MII?FREI AS SILVA 

embro da Eq :NILTON OLIVEIRA REBELO 

• 



" Compras BR vAir Portal de Licitações 

Ata 
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LOTE 001 

LOTE 001 
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LOTE 001 

LOTE 001 

LOTE 001 

LOTE 001 
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LOTE 001 

LOTE 001 

LOTE 001 

LOTE 001 

LOTE 001 

LOTE 001 

25/04/2022 08.17.21 

25/04/2022 08.17.21 

25/04/2022 08.26.35 

25/04/2022 08.53.26  

25/04/2022 08.54.32 

25/04/2022 09.00.46 

25/04/2022 09.00.46 

25/04/2022 09.00.46 

25/04/2022 09.00.46 

25/04/2022 09.00.46 

25/04/2022 09.02.21 

25/04/2022 09.10.47 

25/04/2022 09.10.47 

25/04/2022 09.16.40 

25/04/2022 09.36.12 

25/04/2022 09.36.31 

25/04/2022 09.36.31 

25/04/2022 09.39.56 

25/04/2022 09.43.46 

SISTEMA 

SISTEMA 

PREGOEIRO 

PREGOEIRO 

PREGOEIRO 

LICITANTE 01 

SISTEMA 

SISTEMA 

PREGOEIRO 

PREGOEIRO 

SISTEMA 

LICITANTE 02 

SISTEMA 

SISTEMA 

PREGOEIRO 

PREGOEIRO 

PREGOEIRO 

PREGOEIRO 

PREGOEIRO 

SISTEMA 

LOTE 001 25/04/2022 08.53.41 

LOTE 001 

LOTE 001 

LOTE 001 

LOTE 001 

25/04/2022 09.44.56 

25/04/2022 09.51.33 

25/04/2022 10.00.12 

25/04/2022 12.03.14  

SISTEMA 

PREGOEIRO 

PREGOEIRO 

SISTEMA 

LOTE 001 25/04/2022 08.17.21 SISTEMA As 08:17:21 do dia 25 de Abril do ano de 2022, nas dependências do(a) Prefeitura 
Municipal de Magalhaes de Almeida - MA, situada no(a) RUA MANOEL PIRES DE 
CASTRO - 279 - CENTRO, Magalhães De Almeida/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão 
designada, visando a realização do PREGÃO ELETRÓNICO de Menor Prego n° 
018/2022, para a aquisição de Registro de prego para a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica 
administrativa, visando elaborar planejamentos estratégicos, com o escopo de dar 
suporte as políticas públicas, com o objetivo de promover e captar recursos e 
investimentos para a secretaria de saúde do município de Magalhães De Almeida/Ma e 
para executar projeto de aumento de teto de custeio da saúde com a utilização de 
ferramenta de  software  integrado que atue na gestão. 

Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 001. 

Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. 

Bom dia, estamos analisando as propostas já abriremos para lances. 

Desclassificado o licitante Licitante 01 pelo motivo: a licitação é para contratação de 12 
meses, preço cotado é inexequível, muito abaixo do valor de mercado. 

Desclassificado o licitante Licitante 01 pelo motivo: a licitação é para contratação de 12 
meses, prego cotado é inexequível, muito abaixo do valor de mercado. 

Bom dia, no aguardo,  DR!! Brasilia.  Solicitaremos as cotações do processo. 

Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 405.202,80. 

Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 152.560,00. 

Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 001. 

Aberto as propostas do lote LOTE 001. 

Declaro iniciada a fase de LANCES. 

0 lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 405.000,00. 

Declaro encerrado a fase competitiva. 

Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. 

Fase alterada para HABILITAÇÃO. 

Habilitado o licitante PUBLICA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA pelo 
motivo: DOCUMENTAÇÃO ANALISADA COMPLETA. 
Declaro habilitado o licitante PUBLICA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL 
LTDA. 

Fase alterada para RECURSO. 

Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 5 
minutos(s) para o lote LOTE 001. 
Interesse recursal manifestado pela empresa WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E 
TECNOLOGIA DO PIAUI LTDA para lote LOTE 001, motivo: Senhor Pregoeiro, 
inicialmente é importante alinhavar que nos Pregões Eletrônicos que possuem valor 
sigiloso os licitantes estão livres para manifestar seus pregos, se houver 
questionamento quanto a eles, o órgão deve diligenciar para a comprovação que o 
licitante tem capacidade para cumprir e não os desclassificar sem justa causa, além 
disso o licitante vencedor apresentou atestado de capacidade técnica "sombrio", pois 
como prestou esse serviço para outra empresa sem possuir o devido CNAE, o seu 
Contrato Social é claro ao afirmar que a atividade fim do contrato apresentado só foi 
devidamente adicionada no ano de 2022, por esses motivos se requer prazo para 
apresentação de recurso.. 

Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote LOTE 001. 

Impresso lista de participantes do Lote LOTE 001 do Pregão n° 2022020, edital 
018/2022, repetição 0. 
Impresso lista de participantes do Lote LOTE 001 do Pregão n° 2022020, edital 
018/2022, repetição 0. 
Recurso não permitido para o WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA 
DO PIAUI LTDA no 001. Motivo: A proposta inicial apresenta no lote 1, esta abaixo do 
valor praticado no mercado em 71,421%, para mantar o equilíbrio moral da disputa no 
referido processo defendo princípios básicos 
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da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
eficiência, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo, e os correlatos da celeridade, finalidade, razoabilidade, 
proporcionalidade, competitividade, justo  prep:,  e seletividade, contidos no Art.4, sua 
proposta é julgada inexequível por esta comissão. 
Referente ao item: 
6.1.1 Referente ao Qualificação Técnica: Cumprimento do disposto no  art.  II, § 1° do  art.  
30 da 8.666/93: 

a) Atestado fomecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando 
que a licitante EXECUTOU OU EXECUTA SERVIÇOS/FORNECIMENTO compatíveis 
com o objeto desta Licitação. 0 atestado deverá ser impresso em papel timbrado do 
emitente, constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser assinado por seus 
sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável, 
com expressa indicação de seu nome completo e cargo/função. 

A licitante atual arrematante cumpriu com o especificado item do edital e conforme o 
CNAE oque diz o Acórdão 1.203/2022 — plenário [...] A aferição da compatibilidade dos 
serviços a serem contratados pela Administração Pública com base unicamente nos 
dados da empresa licitante que constam no cadastro de atividades da Receita Federal 
não encontra previsão legal [...] 

PREGOEIRO 

LICITANTE 02 

PREGOEIRO 

PREGOEIRO 

PREGOEIRO 

SISTEMA 

SISTEMA 

PREGOEIRO 

PREGOEIRO 

PREGOEIRO 

LICITANTE 01 

SISTEMA 

SISTEMA 

PREGOEIRO 

PREGOEIRO 

SISTEMA 

LICITANTE 02 

SISTEMA 

SISTEMA 

LOTE 002 25/04/2022 08.17.21 SISTEMA 

LOTE 001 

LOTE 001 

LOTE 001 

LOTE 001 

LOTE 001 

25/04/2022 12.09.31 

25/04/2022 12.58.02 

25/04/2022 15.24.24 

25/04/2022 15.25.07 

25/04/2022 15.25.44  

25/04/2022 08.17.21 

25/04/2022 08.17.21 

25/04/2022 08.26.35 

25/04/2022 08.53.26  

LOTE 002 25/04/2022 08.53.41 

25/04/2022 08.54.32 

25/04/2022 09.00.46 

25/04/2022 09.00.46 

25/04/2022 09.00.46 

25/04/2022 09.00.46 

25/04/202209.00.46 

25/04/2022 09.02.22 

25/04/2022 09.10.47 

25/04/2022 09.10.47  

Pregoeiro solicitou anexo para a empresa PUBLICA ASSESSORIA EM GESTAO 
EMPRESARIAL LTDA. 
Empresa PUBLICA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA anexou o 
documento propostadepreosMagalhespubassrealinhada.pdf solicitado. 

Fase alterada para ADJUDICAÇÃO. 

Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 001 para o licitante PUBLICA ASSESSORIA 
EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA com o valor de R$ 405.000,00. 
Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de pregão eletrônico, 
agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e 
achada conforme, vai ser assinada pela equipe. 
As 08:17:21 do dia 25 de Abril do ano de 2022, nas dependências do(a) Prefeitura 
Municipal de Magalhaes de Almeida - MA, situada no(a) RUA MANOEL PIRES DE 
CASTRO - 279 - CENTRO, Magalhães De Almeida/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão 
designada, visando a realização do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço n° 
018/2022, para a aquisição de Registro de preço para a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica 
administrativa, visando elaborar planejamentos estratégicos, com o escopo de dar 
suporte às políticas públicas, com o objetivo de promover e captar recursos e 
investimentos para a secretaria de saúde do município de Magalhães De Almeida/Ma e 
para executar projeto de aumento de teto de custeio da saúde com a utilização de 
ferramenta de  software  integrado que atue na gestão. 

Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 002. 

Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. 

Bom dia, estamos analisando as propostas já abriremos para lances. 

Desclassificado o licitante Licitante 01 pelo motivo: a licitação é para contratação de 12 
meses, preço cotado 6 inexequível, muito abaixo do valor de mercado. 

Desclassificado o licitante Licitante 01 pelo motivo: a licitação é para contratação de 12 
meses, preço cotado é inexequível, muito abaixo do valor de mercado. 

Bom dia, no aguardo,  DR!! Brasilia.  Solicitaremos as cotações do processo. 

Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 328.821,84. 

Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 147.920,00. 

Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 002. 

Aberto as propostas do lote LOTE 002. 

Declaro iniciada a fase de LANCES. 

0 lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 002 foi de R$ 328.000,00. 

Declaro encerrado a fase competitiva. 

Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. 

LOTE 002 

LOTE 002 

LOTE 002 

LOTE 002 

LOTE 002 

LOTE 002 

LOTE 002 

LOTE 002 

LOTE 002 

LOTE 002 

LOTE 002 

LOTE 002 

LOTE 002 



LOTE 002 

LOTE 002 

LOTE 002 

LOTE 002 

LOTE 002 

25/04/2022 09.16.40 

25/04/2022 09.36.12 

25/04/2022 09.36.31 

25/04/2022 09.36.31 

25/04/2022 09.39.56  

PREGOEIRO 

PREGOEIRO 

PREGOEIRO 

PREGOEIRO 

PREGOEIRO 

SISTEMA LOTE 002 25/04/2022 09.43.46 

LOTE 002 

LOTE 002 

LOTE 002 

LOTE 002 

25/04/2022 09.44.56 

25/04/2022 09.51.33 

25/04/2022 10.00.12 

25/04/2022 12.03.14 

SISTEMA 

PREGOEIRO 

PREGOEIRO 

SISTEMA 

LOTE 002 

LOTE 002 

LOTE 002 

LOTE 002 

LOTE 002 

25/04/2022 12.09.31 

25/04/2022 12.58.02 

25/04/2022 15.24.24 

25/04/2022 15.25.07 

25/04/2022 15.25.44  

PREGOEIRO 

LICITANTE 02 

PREGOEIRO 

PREGOEIRO 

PREGOEIRO 
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Fase alterada para HABILITAÇÃO 

Habilitado o licitante PUBLICA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA pelo 
motivo: DOCUMENTAÇÃO ANALISADA COMPLETA. 

Fase alterada para RECURSO. 

Declaro habilitado o licitante PUBLICA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL 
LTDA. 
Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 5 
minutos(s) para o lote LOTE 002. 
Interesse recursal manifestado pela empresa WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E 

TECNOLOGIA DO PIAUI LTDA para lote LOTE 002, motivo: Senhor Pregoeiro, 
inicialmente é importante alinhavar que nos Pregões Eletrônicos que possuem valor 
sigiloso os licitantes estão livres para manifestar seus preços, se houver 
questionamento quanto a eles, o Órgão deve diligenciar para a comprovação que o 
licitante tem capacidade para cumprir e não os desdassificar sem justa causa, além 
disso o licitante vencedor apresentou atestado de capacidade técnica "sombrio", pois 
como prestou esse serviço para outra empresa sem possuir o devido CNAE, o seu 
Contrato Social é claro ao afirmar que a atividade fim do contrato apresentado só foi 
devidamente adicionada no ano de 2022, por esses motivos se requer prazo para 
apresentação de recurso.. 

Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote LOTE 002. 

Impresso lista de participantes do Lote LOTE 002 do Pregão n° 2022020, edital 
018/2022, repetição 0. 
Impresso lista de participantes do Lote LOTE 002 do Pregão n° 2022020, edital 
018/2022, repetição 0. 
Recurso não permitido para o WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA 
DO PIAUI LTDA no 002. Motivo: A proposta inicial apresenta no lote 2, está abaixo do 
valor praticado no mercado em 63,01%, para mantar o equilíbrio moral da disputa no 
referido processo defendo princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, e os correlatos da 
celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, competitividade, justo preço e 
seletividade, contidos no Art.4, sua proposta é julgada inexequível por esta comissão. 
Referente ao item: 
6.1.2 Referente ao Qualificação Técnica: Cumprimento do disposto no  art.  II, § 1° do  art.  
30 da 8.666/93: 

b) Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando 
que a licitante EXECUTOU OU EXECUTA SERVIÇOS/FORNECIMENTO compatíveis 
com o objeto desta Licitação. 0 atestado deverá ser impresso em papel timbrado do 
emitente, constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser assinado por seus 
sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável, 
com expressa indicação de seu nome completo e cargo/função. 

A licitante atual arrematante cumpriu com o especificado item do edital e conforme o 
CNAE oque diz o Acórdão 1.203/2022 — plenário [...] A aferição da compatibilidade dos 
serviços a serem contratados pela Administração Pública com base unicamente nos 
dados da empresa licitante que constam no cadastro de atividades da Receita Federal 
não encontra previsão legal [...] 

Pregoeiro solicitou anexo para a empresa PUBLICA ASSESSORIA EM GESTAO 
EMPRESARIAL LTDA. 
Empresa PUBLICA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA anexou o 
documento propostadepreosMagalhespubassrealinhada.pdf solicitado. 

Fase alterada para ADJUDICAÇÃO. 

Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 002 para o licitante PUBLICA ASSESSORIA 
EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA com o valor de R$ 328.000,00. 
Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de pregão eletrônico, 
agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e 
achada conforme, vai ser assinada pela equipe. 
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Ata de Realização do Pregão Eletrtinico 
Número do Pregão: 018/2022 

• 

• 

Objeto: 

Registro de prego para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e 
assessoria técnica administrativa, visando elaborar planejamentos estratégicos, com o escopo de dar suporte às 
politicas públicas, com o objetivo de promover e captar recursos e investimentos para a secretaria de saúde do 
município de Magalhães De Almeida/Ma e para executar projeto de aumento de teto de custeio da saúde com a 
utilização de ferramenta de  software  integrado que atue na gestão , conforme especificação - ANEXO, do Edital. 

As 08:17:21 do dia 25 de Abril do ano de 2022, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Magalhaes de Almeida - MA, situada no(a) RUA 
MANOEL PIRES DE CASTRO - 279 - CENTRO, Magalhães De Almeida/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão designada, visando a realização do 
PREGA0 ELETRÔNICO de Menor Prego n° 018/2022, para a aquisição de Registro de prego para a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica administrativa, visando elaborar planejamentos estratégicos, com o escopo de dar suporte as 
politicas públicas, com o objetivo de promover e captar recursos e investimentos para a secretaria de saúde do município de Magalhães De Almeida/Ma 
e para executar projeto de aumento de teto de custeio da saúde com a utilização de ferramenta de  software  integrado que atue na gestão . 

Iniciando os trabalhos, 0 Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento as disposições contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas 
recebidas e abrindo a fase de lances. 

Lote: LOTE 001 

Valor Arrematado: 405.000,00 

Licitante Vencedor: PUBLICA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES 

Seq. Data/Hora Licitante Valor  Status  

1 24/04/2022 22:06:13 Licitante 01 152.560,00 D 

2 25/04/2022 04:24:40 Licitante 02 405.202,80 C 

(C) Propostas Classificadas 
(D) Propostas Desclassificadas 
(R) Propostas Reclassificadas 

LANCES 

Seq. Data/Hora Licitante Valor 

1 25/04/2022 09:02:21 Licitante 02 405.000,00 

EVENTOS 

Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes 

AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 25/04/2022 08:17:21 25/04/2022 09:00:46  la  

LANCES 25/04/2022 09:00:46 25/04/2022 09:10:47  la  

ABERTURA DE VISTAS 25/04/2022 09:10:47 25/04/2022 09:16:40  la  

HABILITAÇÃO 25/04/2022 09:16:40 25/04/2022 09:36:31  la  

RECURSO 25/04/2022 09:36:31 25/04/2022 15:25:44  la  

ADJUDICAÇÃO 25/04/2022 15:24:24 25/04/2022 15:25:07  la  

(1', 2a...) Indicador de vezes que ocorreu o evento. 

TROCA DE MENSAGENS 

Apelido Data/Hora Mensagem 

SISTEMA 25/04/2022 081721 

As 08:17:21 do dia 25 de Abril do ano de 2022, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Magalhaes 
de Almeida - MA, situada no(a) RUA MANOEL PIRES DE CASTRO - 279 - CENTRO, Magalhães De 
Almeida/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão designada, visando a realização do PREGÃO ELETRÔNICO de 
Menor Prego n°018/2022. para a aquisição de Registro de prego para a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica administrativa, visando 
elaborar planejamentos estratégicos, com o escopo de dar suporte às politicas públicas, com o objetivo de 
promover e captar recursos e investimentos para a secretaria de saúde do municipio de Magalhães De 
Almeida/Ma e para executar projeto de aumento de teto de custeio da saúde com a utilização de ferramenta 
de  software  integrado que atue na gestão. 

SISTEMA 25/04/2022 08:17:21 Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 001. 

SISTEMA 25/04/2022 08:17:21 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. 
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Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Número do Pregão: 018/2022 

TROCA DE MENSAGENS 14- 

Apelido Data/Hora .., 
Mensagem 

PREGOEIRO 25/04/2022 08:26:35 Bom dia, estamos analisando as propostas ¡A abriremos para lances. 

PREGOEIRO 25/04/2022 085326 Desclassificado o licitante Licitante 01 pelo motivo: a licitação é para contratação de 12 meses, prego 
cotado é inexequivel, muito abaixo do valor de mercado. 

PREGOEIRO 25/04/2022 0853:41 Desclassificado o licitante Licitante 01 pelo motivo: a licitação é para contratação de 12 meses, prego 
cotado é inexequivel. muito abaixo do valor de mercado. 

LICITANTE 01 25/04/2022 08:54:32 Bom dia, no aguardo,  DR!! Brasilia.  Solicitaremos as cotações do processo. 

SISTEMA 25/04/2022 09:00:46 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 405.202,80. 

SISTEMA 25/04/2022 09:00:46 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R 152.560,00. 

PREGOEIRO 25/04/2022 09:00:46 Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 001. 

PREGOEIRO 25/04/2022 09:00:46 Aberto as propostas do lote LOTE 001. 

SISTEMA 25/04/2022 09:00:46 Declaro iniciada a fase de LANCES. 

LICITANTE 02 25/04/2022 09:02:21 0 lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 405.000,00. 

SISTEMA 25/04/202209:10:47 Declaro encerrado a fase competitiva. 

SISTEMA 25/04/2022 09:10:47 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. 

PREGOEIRO 25/04/2022 09:16:40 Fase alterada para HABILITAÇÃO. 

PREGOEIRO 25/04/2022 093612 Habilitado o licitante PUBLICA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA pelo motivo: 
DOCUMENTAÇÃO ANALISADA COMPLETA. 

PREGOEIRO 25/04/2022 09:36:31 Declaro habilitado o licitante PUBLICA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA. 

PREGOEIRO 25/04/2022 09:36:31 Fase alterada para RECURSO. 

PREGOEIRO 25/04/2022 09:3956 Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 5 minutos(s) para o lote 
LOTE 001. 

SISTEMA 25/04/2022 094346 

Interesse recursal manifestado pela empresa WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO 
PIAUI LTDA para lote LOTE 001, motivo: Senhor Pregoeiro, inicialmente é importante alinhavar que nos 
Pregões Eletrônicos que possuem valor sigiloso os licitantes estão livres para manifestar seus pregos, se 
houver questionamento quanto a eles, o orgão deve diligenciar para a comprovação que o licitante tem 
capacidade para cumprir e não os desclassificar sem justa causa, além disso o licitante vencedor 
apresentou atestado de capacidade técnica "sombrio", pois como prestou esse serviço para outra empresa 
sem possuir o devido CNAE, o seu Contrato Social é claro ao afirmar que a atividade fim do contrato 
apresentado  so  foi devidamente adicionada no ano de 2022, por esses motivos se requer prazo para 
apresentação de recurso.. 

SISTEMA 25/04/2022 09:44:56 Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote LOTE 001. 

SISTEMA 25/04/2022 12:03:14 

Recurso não permitido para o WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI LTDA no 
001. Motivo: A proposta inicial apresenta no lote 1, está abaixo do valor praticado no mercado em 71,421%, 
para mantar o equilíbrio moral da disputa no referido processo defendo princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, e os correlatos da celeridade, finalidade, 
razoabilidade, proporcionalidade, competitividade, justo prego e seletividade, contidos no Art.4, sua 
proposta é julgada inexequivel por esta comissão. 
Referente ao item: 
6.1.1 Referente ao Qualificação Técnica: Cumprimento do disposto no  art.  II, § 1° do  art.  30 da 8.666/93: 

a) Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante 
EXECUTOU OU EXECUTA SERVIÇOS/FORNECIMENTO compatíveis com o objeto desta Licitação. 0 
atestado deverá ser impresso em papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ e endereço completo, 
devendo ser assinado por seus sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor 
responsável, com expressa indicação de seu nome completo e cargo/função. 

A licitante atual arrematante cumpriu com o especificado item do edital e conforme o CNAE oque diz o 
Acórdão 1.203/2022 - plenário [...] A aferição da compatibilidade dos serviços a serem contratados pela 
Administração Pública com base unicamente nos dados da empresa licitante que constam no cadastro de 
atividades da Receita Federal não encontra previsão legal [...] 

PREGOEIRO 25/04/2022 120931 Pregoeiro solicitou anexo para a empresa PUBLICA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA. 

LICITANTE 02 25/04/2022 12:5802 Empresa PUBLICA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA anexou o documento 
propostadepreosMagalhespubassrealinhada.pdf solicitado. 

PREGOEIRO 25/04/2022 15:24:24 Fase alterada para ADJUDICAÇÃO. 

PREGOEIRO 25/04/2022 15:25:07 Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 001 para o licitante PUBLICA ASSESSORIA EM 



Licitante CNPJ 

HABILITAÇÃO 

PUBLICA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 36148383000197  
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Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Número do Pregão: 018/2022 

. , 
TROCA DE MENSAGENS 

Apelido Data/Hora Mensagem 

PREGOEIRO 25/04/2022 15:25:07 GESTAO EMPRESARIAL LTDA com o valor de R$ 405.000,00. 

PREGOEIRO 25/04/2022 15:25:44 
Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de pregão eletrônico, agradecendo a 
participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela 
equipe. 

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o pregoeiro declara habilitada a 
Empresa PUBLICA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 36148383000197 

RECURSO 

Licitante CNPJ Data/Hora Intenção Acolhimento de 

WM APOIO A GESTAO DE 
SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI 
LTDA 

43735220000176 
25/04/2022 09 : 43 :46 

Senhor Pregoeiro, 
inicialmente é 
importante alinhavar 
que nos Pregões 
Eletrônicos que 
possuem valor 
sigiloso os licitantes 
estão livres para 
manifestar seus 
pregos, se houver 
questionamento 
quanto a eles, o 
órgão deve 
diligenciar para a 
comprovação que o 
licitante tem 
capacidade para 
cumprir e não os 
desclassificar sem 
justa causa, além 
disso o licitante 
vencedor apresentou 
atestado de 
capacidade técnica 
"sombrio", pois como 
prestou esse serviço 
para outra empresa 
sem possuir o devido 
CNAE, o seu 
Contrato Social é 
claro ao afirmar que a 
atividade fim do 
contrato apresentado  
so  foi devidamente 
adicionada no ano de 
2022, por esses 
motivos se requer 
prazo para 
apresentação de 
recurso. 

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa 

ADJUDICAÇÃO 

Licitante Valor  Data/Hora CNPJ 
PUBLICA ASSESSORIA EM GESTAO 
EMPRESARIAL LTDA 

405.000,00 36148383000197 25/04/2022 15:25:07 
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N° Ata: 1 
N° Edital: 018/2022 
N° Processo: 2022020 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Número do Pregão: 018/2022 

Objeto: 

Registro de prego para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e 
assessoria técnica administrativa, visando elaborar planejamentos estratégicos, com o escopo de dar suporte As 
politicas públicas, com o objetivo de promover e captar recursos e investimentos para a secretaria de saúde do 
município de Magalhães De Almeida/Ma e para executar projeto de aumento de teto de custeio da saúde com a 
utilização de ferramenta de  software  integrado que atue na gestão , conforme especificação - ANEXO, do Edital. 

As 08:17:21 do dia 25 de Abril do ano de 2022, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Magalhaes de Almeida - MA, situada no(a) RUA 
MANOEL PIRES DE CASTRO - 279 - CENTRO, Magalhães De Almeida/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão designada, visando a realização do 
PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Prego n° 018/2022, para a aquisição de Registro de preço para a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica administrativa, visando elaborar planejamentos estratégicos, com o escopo de dar suporte as 
politicas públicas, com o objetivo de promover e captar recursos e investimentos para a secretaria de saúde do municipio de Magalhães De Almeida/Ma 
e para executar projeto de aumento de teto de custeio da saúde com a utilização de ferramenta de  software  integrado que atue na gestão . 

Iniciando os trabalhos, 0 Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento as disposições contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas 
recebidas e abrindo a fase de lances. 

Lote: 

Valor Arrematado: 

Licitante Vencedor: 

LOTE 002 

328.000,00 

PUBLICA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES 

Seq. Data/Hora Licitante Valor  Status  

1 24/04/2022 22:06:13 Licitante 01 147.920,00 D 

2 25/04/2022 04:24:40 Licitante 02 328.821,84 C 

(C) Propostas Classificadas 
(D) Propostas Desclassificadas 
(R) Propostas Reclassificadas 

LANCES 

Seq. Data/Hora Licitante Valor 

1 25/04/2022 09:02:22 Licitante 02 328.000,00 

EVENTOS 

Evento Data/Hora Inicial do Data/Hora Final do Vezes 

AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 25/04/2022 08:17:21 25/04/2022 09:00:46 1a 

LANCES 25/04/2022 09:00:46 25/04/2022 09:10:47  la  

ABERTURA DE VISTAS 25/04/2022 09:10:47 25/04/2022 09:16:40 1a 

HABILITAÇÃO 25/04/2022 09:16:40 25/04/2022 09:36:31 10  

RECURSO 25/04/2022 09:36:31 25/04/2022 15:25:44 10  

ADJUDICAÇÃO 25/04/2022 15:24:24 25/04/2022 15:25:07  la 

(la,  20...) Indicador de vezes que ocorreu o evento. 

TROCA DE MENSAGENS 

Apelido Data/Hora Mensagem 

SISTEMA 25/04/2022 081721 

As 08:17:21 do dia 25 de Abril do ano de 2022, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Magalhaes 
de Almeida - MA, situada no(a) RUA MANOEL PIRES DE CASTRO - 279 - CENTRO, Magalhães De 
Almeida/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão designada, visando a realização do PREGÃO ELETRÔNICO de 
Menor Prego n°018/2022, para a aquisição de Registro de prego para a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica administrativa, visando 
elaborar planejamentos estratégicos, com o escopo de dar suporte as politicas públicas, com o objetivo de 
promover e captar recursos e investimentos para a secretaria de saúde do município de Magalhães De 
Almeida/Ma e para executar projeto de aumento de teto de custeio da saúde com a utilização de ferramenta 
de  software  integrado que atue na gestão. 

SISTEMA 25/04/2022 08:17:21 Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 002. 

SISTEMA 25/04/2022 08:17:21 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. 
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Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Número do Pregão: 018/2022 
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N. -Le  v 
Apelido Data/Hora Mensagem  

PREGOEIRO 25/04/2022 08:26:35 Bom dia, estamos analisando as propostas já abriremos para lances. 

PREGOEIRO 25/04/2022 08:5326 Desclassificado o licitante Licitante 01 pelo motivo: a licitação 6 para contratação de 12 meses, prego 
cotado 6 inexequivel, muito abaixo do valor de mercado. 

PREGOEIRO 25/04/2022 085341 Desclassificado o licitante Licitante 01 pelo motivo: a licitação 6 para contratação de 12 meses, prego 
cotado é inexequivel. muito abaixo do valor de mercado. 

LICITANTE 01 25/04/2022 08:54:32 Bom dia, no aguardo,  DR!! Brasilia.  Solicitaremos as cotações do processo. 

SISTEMA 25/04/2022 09:00:46 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 328.821,84. 

SISTEMA 25/04/2022 09:00:46 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 147.920,00. 

PREGOEIRO 25/04/2022 09:00:46 Tempo da fase de lances iniciado para o  Iota  LOTE 002. 

PREGOEIRO 25/04/2022 09:00:46 Aberto as propostas do  Iota  LOTE 002. 

SISTEMA 25/04/2022 09:00:46 Declaro iniciada a fase de LANCES. 

LICITANTE 02 25/04/2022 09:0222 0 lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 002 foi de R$ 328.000,00. 

SISTEMA 25/04/2022 09:10:47 Declaro encerrado a fase competitiva. 

SISTEMA 25/04/2022 09:10:47 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. 

PREGOEIRO 25/04/2022 09:16:40 Fase alterada para HABILITAÇÃO. 

PREGOEIRO 25/04/2022 093612 Habilitado o licitante PUBLICA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA pelo motivo: 
DOCUMENTAÇÃO ANALISADA COMPLETA. 

PREGOEIRO 25/04/2022 09:36:31 Declaro habilitado o licitante PUBLICA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA. 

PREGOEIRO 25/04/2022 09:36:31 Fase alterada  pars  RECURSO. 

PREGOEIRO 25/04/2022 093956 
Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 5 minutos(s) para o  Iota  
LOTE 002. 

SISTEMA 25/04/2022 094346 

Interesse recursal manifestado pela empresa WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO 
PIAUI LTDA para  Iota  LOTE 002, motivo: Senhor Pregoeiro, inicialmente 6 importante alinhavar que nos 
Pregões Eletrônicos que possuem valor sigiloso os licitantes estão livres para manifestar seus preços, se 
houver questionamento quanto a eles, o orgão deve diligenciar para a comprovação que o licitante tem 
capacidade para cumprir e não os desclassificar sem justa causa, alem disso o licitante vencedor 
apresentou atestado de capacidade técnica "sombrio", pois como prestou esse serviço para outra empresa 
sem possuir o devido CNAE, o seu Contrato Social 6 claro ao afirmar que a atividade fim do contrato 
apresentado só foi devidamente adicionada no ano de 2022, por esses motivos se requer prazo para 
apresentação de recurso.. 

SISTEMA 25/04/2022 09:44:56 Tempo de manifestação recursal encerrado para o  Iota  LOTE 002. 

SISTEMA 25/04/2022 120314 

Recurso não permitido para o WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI LTDA no 
002. Motivo: A proposta inicial apresenta no lote 2, esta abaixo do valor praticado no mercado em 63,01%, 
para mantar o equilibrio moral da disputa no referido processo defendo princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da 
vinculagão ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, e os correlatos da celeridade, finalidade. 
razoabilidade, proporcionalidade, competitividade, justo preço e seletividade, contidos no Art.4, sua 
proposta 6 julgada inexequivel por esta comissão. 
Referente ao item: 
6.1.2 Referente ao Qualificação Técnica: Cumprimento do disposto no  art.  II, § 1° do  art.  30 da 8.666/93: 

b) Atestado fornecido por pessoa juridica de direito público ou privado, comprovando que a licitante 
EXECUTOU OU EXECUTA SERVIÇOS/FORNECIMENTO compativeis com o objeto desta Licitação. 0 
atestado deverá ser impresso em papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ e endereço completo, 
devendo ser assinado por seus sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor 
responsável, com expressa indicação de seu nome completo e cargo/função. 

A licitante atual arrematante cumpriu com o especificado item do edital e conforme o CNAE oque diz o 
Acordáo 1.203/2022 — plenário [...I A aferição da compatibilidade dos serviços a serem contratados pela 
Administração Pública com base unicamente nos dados da empresa licitante que constam no cadastro de 
atividades da Receita Federal não encontra previsão legal [...1 

PREGOEIRO 25/04/2022 12:0931 
Pregoeiro solicitou anexo para a empresa PUBLICA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA. 

LICITANTE 02 25/04/2022 125802 Empresa PUBLICA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA anexou o documento 
propostadepreosMagalhespubassrealinhada.pdf solicitado. 

PREGOEIRO 25/04/2022 15:24:24 Fase alterada para ADJUDICAÇÃO. 

PREGOEIRO 25/04/2022 15:25:07 Declaro adjudicado o pregão do  Iota  LOTE 002 para o licitante PUBLICA ASSESSORIA EM 



Licitante CNPJ 

HABILITAÇÃO 

PUBLICA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 36148383000197  

ft  Compras  BR 
?Apr Portal de  Licitações 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Número do Pregão: 018/2022 

TROCA DE MENSAGENS ''',
...,..........

kitin 
Apelido Data/Hora Mensagem 

PREGOEIRO 25/04/2022 15:25:07 GESTAO EMPRESARIAL LTDA com o valor de R$ 328.000,00. 

PREGOEIRO 25/04/2022 15:25:44 
Nada mais a tratar. o Pregoeiro encerrou a sessão pública de pregão eletrônico, agradecendo a 
participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela 
equipe. 

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o pregoeiro declara habilitada a 
Empresa PUBLICA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 36148383000197 

RECURSO 

Licitante CNPJ Data/Hora Intenção Acolhimento de 

WM APOIO A GESTAO DE 
SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI 
LTDA 

43735220000176 
25/04/2022 094346:  

Senhor Pregoeiro, 
inicialmente é 
importante alinhavar 
que nos Pregões 
Eletrônicos que 
possuem valor 
sigiloso os licitantes 
estão livres para 
manifestar seus 
preços, se houver 
questionamento 
quanto a eles, o 
órgão deve 
diligenciar para a 
comprovação que o 
licitante tem 
capacidade para 
cumprir e não os 
desclassificar sem 
justa causa, além 
disso o licitante 
vencedor apresentou 
atestado de 
capacidade técnica 
"sombrio", pois como 
prestou esse serviço 
para outra empresa 
sem possuir o devido 
CNAE, o seu 
Contrato Social é 
claro ao afirmar que a 
atividade fim do 
contrato apresentado 
s6 foi devidamente 
adicionada no ano de 
2022, por esses 
motivos se requer 
prazo para 
apresentação de 
recurso. 

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa 

ADJUDICAÇÃO 

Licitante Valor  Data/Hora CNPJ 
PUBLICA ASSESSORIA EM GESTAO 
EMPRESARIAL LTDA 36148383000197 25/04/2022 15:25:07 328.000,00 



EQUIPE 

7  <IILTON 

Membro da Equipe 

7°27.4ke6, 1'0'6  
ARIA TAM  IRES FREITAS SILVA 

Membro da Equipe 

Compras BR  
AV  Portal de Licitações 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Número do Pregão: 018/2022 

As 15:25 horas do dia 25 de Abril de 2022, foi encerrada a Sessão de Pregão. 

Deste modo submete-se o feito ã superior consideração sugerindo a homologação do certame e  poster  adoção das providência 
cabiveis. 

• 

• 
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