
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N' 00031/2017

fiirSorâ!^ o í- encarregados de atuar nos procedimentos relativosa totaçao acima indicada, que objetiva: Contratação de empresa no ramo pertinent^S
nos diversos setores da Secretaria Municipal de Educação. Foi dada a devida publicidade ao certame
em observância a legislação pertinente, utilizando-se do seguinte meio de divuloacão- Quadro de

13/0^17''®""^"''°' " ̂2/04/2017; Jornal A Uníâo - 13/04/20?7: Diário Ofloial
Licitante cadastrado neste processo:

FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 12.359.017/0001-19.

OO0Í/201Tda reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada peia Portaria n»
JOSÉ GWGÔRiO CAVACA^^^ servidores: LUiS SEBASTIÃO ALVES - Pregoeiro; MARIArãI U UAVACALNTE - Membro da equipe de apoio; MARIA ERICA DE LIRA SANTOSMembro da equipe de apoio; LARISSA NAYARA ALMEIDA GOUVEIA - Membro da eqSoe de lool"
Sra r f disposições contidas no instrumento convocatório, o Pregoeiro abriu a seLãopublica e efetuou o credenciamento dos interessados. «y^ciro aonu a sessão

Licitante qualificado a participar desta reunião:

GuImK^íSSISr ̂ Huan Carlos Trindade de Souto M de
identificados os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação do

licrtante devidamente qualificado, abrindo-se o envelope Pmposta de Preços oT^teve seu cm

se Trpnkío H consonância com as exigências do instrumento convocatório. Procedeu-se o registro de preços apresentados, a divulgação da classificação da proposta e a convocacão do
licitante. de acordo com os critérios definidos no instrumento con vocatór^pa ma apresentó^^^^
lances. Posteriormente deu-se continuidade a fase em que foram efetuados e devidamente reqístrados

riuTÍ®Sa®ê -^rais. Apos a coSsIo : dtúSo do!r ^ ° envelope contendo a documentação de habilitação apenas do licitante
° r""" ®?".P°"'eúdo devidamerrta rubricado. Analisados os etemS Õ Pr^oei opassou a informar: O licitante melhor colocado na fase de lances verbais foi hahSo

crSsdPf° H P®'o licitante. as observações apontadas durante o processo e oscritérios definidos no instrumento convocatório, ao final da sessão, produziu-se o seguinte resultado:

Licitante vencedor e respectivo valor total da contratação:

FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - Valor: R$ 24 000 00
- Vinte e Quatro Mil Reais



fl HotiHo I 'f - " proposta e lances apresentados; bem como o resültado do éiame
naíLInlnrí. ^ demoHstrados no respectivo Mapa de Apuração, rqfteâfehdo
feita rincW Ataindependente de transcrição. Facultada a palavra: nenhurfe obs^^ó foi
nart - 3^9°®""°' Conforme o edital, foi dada uma tolerância de 15%if^^fnutos
achada ® havendo a constar, lavrou-se a presente Ata, que ̂ irde lida eacnaoa contormeivai d^\^amente assinada.

riAO ALVES
LíUL

MARIA JÕSE/GRIGORIO CAVACALNTE

MARIA ERICA DE LIRA SANTOS

FUTURA CONSJÜÍLTO EIRELI

■^oaxA/Y-^.1rtoi.pKiT^ÃKY\s.uj/x.£ii
:  ■ LARISSA KlAYA^ ALMEIDA G

ei€>ixjyLx£<,

GOUVEIA
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HISTÓRICO DA ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N" 00031/2017

Histórico da Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos procedimentos
relativos a licitação acima indicada, que objetiva: ^

Educa^^° empresa no ramo pertinente para Assessoria nos diversos setores da Secretaria Municipal de
1.0 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

Registrados os valores ofertados por cada proponente, e consideradas inicialmente as observações apontadas e
os critênos definidos no respectivo instrumento convocatório, produziu-se o seguinte quadro:

- FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI.
Item(s): 1; Valor: R$ 26.400,00.

2.0 - DA FASE DE LANCES VERBAIS

Valor

i;diJC<':çao que ufereça os
ciucação; Elaboração de

: _ , Participantes
l1 - Contratação de uma empresa especializada em assessora na a.ea iio
seguintes serviços: Organização administrativa da Secretaria Municipal ae ^uucaçao, ciauoraçao ae
:Planos Municipais de Educação; Elaboração de PCCR dos profissionais da educação; Elaboração

monitoramento e assessoramento aos programas e projetos do MEC/SIMEC (PAR
|PDDE,_ PDE-Escola, Mais Educação, PBA, SISPACTQ, etc); Assessoramento e organização das
conferências municipais de educação; Elaboração das provas municipais para análise do desempenho
,dos alunos da rede, do 1 ao 9 ano do Ensino Fundamental; Orientação á oqiiipc da Secretaria e equipes
[pedagógicas das escolas sobro a aplicação e correção das provar: Orienuicão ac oecratario r^ducac^-o

Orientação e aconipa:mmnemo aos "cc;n3„.ms Ve ClViE.

município Elaboraçao e assessoramento a oiitios programas educacionais, visita mensal ao
!  O I2.359JÕI7/0001-19 FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI
;  1 12.359.017/00Ò1-19 FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI 2.200,00

2.000,00

3.0 - DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME e EPP

- Não há registro.

4.0 - DA FASE DE NEGOCIAÇÃO

4.1 - Valor:

- Não há registro.

4.2 - Quantidade:

- Não há registro.

5.0 - DO RESULTADO FINAL

Considerados os valores apresentados por cada licitante, as observações apontadas durante o processo e os
critérios definidos no instrumento convoratório, ao final desta sessão, produziu-se o seguinte resultado:



'"RJTnRA^nnMQM?^^^ respondente e respectivo valor total da contratação:- FUTURA CONSULTORIA SERVIÇOS EIRELI
Item(s): 1.
Valor: R$ 24.00QÍ10C

lAO ALVES

/-ir'

- C'

MARIA ERICA SANTOS

FUTURA CÔNSUL IÇOS EIRELI

MADIA ftliSotMARIA ̂OSE (55?IG(9TrTO CAVACALNTE

•'fcx>->>A.-rxxry\OXj<::w>x<>^ ■MrrvJLÕdo, (Ôb<.-i i
LARISSA 'N AYARA ALM El DA GOUV^A
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HISTÓRICO DA ATA • ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL N" 00031/2017

QUADRO COMPARATIVO DOS PREÇOS APRESENTADOS
Situação Iniciai das propostas com indicação dos licitantes classificados para a fase de lances verbais.

Paitíclpantes VI. Unit. Class.l Poro. iObs.!
|1 - Contratação de uma empresa especializada em assessoria na área de educação que ofereça os{
Iseguintes serviços: Organização administrativa da Secretaria Municipal de Educação; Elaboração dej
Planos Municipais de Educação; Elaboração de PCCR dos profissionais da educação; Elaboração,!
acompanhamento, monitoramento e assessoramento aos programas e projetos do MEC/SIMEC (PAR,!
jPDDE, PDE-Escola, Mais Educação, PBA, SISPACTO, etc); Assessoramento e organização dasj
çonferências municipais de educação; Elaboração das provas moniíspais para análise do desempenho;
'dos alunos da rede, do < .ao ano do Ensino < i '-dair-orsUd: Oíií'iit. i à equipe da Secretaria e equipes!
[pedagógicas das escolas soíí.-e aplicação e c r ocf > fi.-ia í .í o' . ; íação ao secretário de educação
para o desenvolvimento das ações da SME; (Aiemacao e a; „ .odrnenío aos conselhos de GME,
COMFUNDEB e CAE; Elaboração e assessoramento a outros programas educacionais; visita mensal aoj
município.
FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI 2.200,00 1 0,00%[ LV

LV - CLASSIFICADO PARA A FASE DE LANCES VERBAIS

Belém - PB, 02 de Maio de 2017

\(nOúuk 4/2^''
MARIA JOSSGRIGORiCf CAVACALNTE

MARIA ERICA DE LIRA SANTOS

LARISSA NAYARA ALMEIDA GOUVEIA
Jt-lfk


