
Às 09:30 horas do dia l6 de outubro de 2017, na sala de reuniões da Comissão de Licitação,
reuniram-se o(a) Pregoeiro(a) e respectivos membros da Equipe de Apoio, para recebimento e

abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e documentação, cujo objeto é a,

(Contratação de empresa para realízaçáo de serviços de pesquisa e desenvolvimento de

projeto com o objetivo de promover avaliação econômico-financeira pautada em premissas

técnicas, com o objetivo de suportar a administração pública na tomada de decisão quânto ao

melhor valor a ser obtido com a negociação dos serviços bancários - folha de pagamento e

crédito consignado em folha de pagamento dos servidores do executivo municipal). Em

seguida o Sr. Pregoeiro recebeu do representante da empresa licitante W&A VILLEFORT
CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, poÍâdora do CNPJ 14.414.55210001-50, tendo

como representante o senhor WALBER WILSON DE ALENCAR MENDES, portador do

CPF. 736.510.952-15, o documento de credenciamento, envelope de proposta de preços e da

habilitação. Avaliando a documentação de credenciamento, foi constatado que a empresa

cumpriu com todos os requisitos exigidos para o credenciamento. Continuando os trabalhos

foi dado inicio a abertura do envelope de proposta de preço da empresa licitante, pelo que foi
constatado em conformidade com os requisitos do edital sendo declarada CLASSIFICADA.
A empresa W&A VILLEFORT CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA apresentou em

sua proposta dois preços o primeiro preço o valor de R$ 0,1 7(dezessete centavos) para cada

R$ 1,00 (um real) anecadado quando o valor arrecadado ultrapassar R§ 4.000.000,01(quatro

milhões de reais e um centavos) pela Prefeitura Municipal de Itaituba-PA ou R$ O,S(cinco

centâvos) para cada R$ 1,00 (um real) arrecadado quando o valor arrecadado for menor que

RS 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) pela Prefeitura Municipal de ltaituba-PA, com a

centralização dos ativos bancários, cujo valor resultará da avaliação e estudo de viabilidade
econômica financeira realizada o qual será pago pela Prefeitura Municipal de ltaituba-PA
após o recebimento dos recursos da instituição financeira vencedora do certame. Continuando
os trabalhos deu-se início a etapa de apresentâção de lances verbais, formulados de modo

sucessivo, em valores distintos e decrescentes onde se abriu umâ negociagão entre o
Pregoeiro e a empresa W&A VILLEFORT CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA que

não apresentou lances verbais ficando assim acatado o valor que está na proposta de preço da

empresa licitante de RS 0,I7(dezessete centavos) para cada RS 1,00 (um real) arrecadado
quando o valor arrecadado ultrapassar RS 4.000.000,01(quatro milhões de reais e um centavo)

pela Prefe!tura Municipal de Itaituba-PA ou R$ O,5(cinco centâvos) para cada R$ 1,00 (um

real) arreàdado quando o valor arrecadado for ate R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais)

pela Prefeifura Municipal de Itaituba-PA, com a centralização dos ativos bancririos, cujo valor
resultará da àvaliação e estudo de viabilidade econômica financeira realizada o qual será pago

pela Ptefeitúra Municipal de ltaituba-PA após o recebimento dos recursos da instituição
financeira vencedora 40 ceÍame. Haja vista que o valor apresentado está abaixo da pesquisa

de mercado realizada pela comissão de licitação. Em seguida o Sr. Pregoeiro deu inicio a

abeÍura e julgamento do envelope e documentâção da habilitação da empresa W&A
VILLEFORT CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, depois de analisado e rubricado a

documentação da habilitação pela comissão de licitação e ô representante da licitante foi
constatado em conformidade com os requisitos do edital que a mesma apresentou todos os documentos

exigidos sendo declarada HABILITADA.
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Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo(a) pregoeiro(a),
Equipe de apoio e representantes presentes. o(A) pregoeiro(a) declarou encerrados os
trabalhos, agradecendo a presença de todos.
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