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ATA DE ABERTURA TOMADA DE PREÇOS Nº  03-002/2017 

 
Ata de abertura de licitação na modalidade de Tomada de Preços  n.º 03-002/2017, cujo objeto de 

licitação é a prestação de serviços técnicos especializados de auditoria na folha de pagamentos visando a 

otimização de resultados, para fins de levantamento, análise e revisão da tributação incidente dentro do 

prazo prescricional e pelos próximos 12 (doze) meses, mediante disponibilização de equipe e de programa 

de software, que detenha funcionalidades voltadas à levantamento, conferência, análise, 

acompanhamento e retificação das informações, exportação de declarações retificadoras, geração de 

relatórios, conferência e acompanhamento dos dados a serem enviados para o Tribunal de Contas do 

Estado do Pará, Tesouro Nacional e Receita Federal do Brasil, com acompanhamento mensal, em 

conformidade à legislação fiscal e com vistas a atender às necessidades da Secretaria Municipal de 

Finanças no Município de Pacajá-PA e a Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 

Aos nove dias do mês novembro do ano de dois mil e dezessete, às 08:30horas, no Departamento de 

Licitação, sediado na Avenida João Miranda dos Santos, nº 67, Bairro Novo Horizonte, CEP: 68485-

000, Pacajá/PA, estado do Pará, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação nomeada pelo Decreto 

nº 163/2017, para o recebimento do credenciamentos, dos envelopes de habilitação e propostas de 

preços, para a realização do processo de licitação em epígrafe, sendo que atendendo a legislação o 

presente certame foi devidamente publicado conforme comprovantes em anexo ao processo, conforme 

exige a modalidade de Tomada de Preços, sendo que 02 (duas) empresas do ramo retiraram o edital 

conforme a seguir: 

  

1 – BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES SS; 

 

2 – PRIMETEX SOLUTIONS CONSULTORIA LTDA; 

 

Na data e hora marcada somente uma das empresas acima compareceu devidamente credenciadas 

conforme abaixo: 

 

1 – PRIMETEX SOLUTIONS CONSULTORIA LTDA – CNPJ: 21.577.508/0001-27, representada 

pelo procurador o Sr. Renato Botto Quiota, Registro Nacional nº 60363716-4 e CPF 545569291/72. 

 

Após o credenciamento foi aberto os envelopes de HABILITAÇÃO da empresas 1 – PRIMETEX 

SOLUTIONS CONSULTORIA LTDA – CNPJ: 21.577.508/0001-27, e após análise de toda 

documentação e rubrica dos mesmos pelos presentes, o Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação Habilitou a empresa PRIMETEX SOLUTIONS CONSULTORIA LTDA – CNPJ: 

21.577.508/0001-27, por cumprir todas as exigências contidas no edital. 

 

A Comissão Permanente de Licitação, na presença de todos foi aberto o envelope de proposta de preços 

da empresa PRIMETEX SOLUTIONS CONSULTORIA LTDA – CNPJ: 21.577.508/0001-27, e após 

análise e conferencia de sua conformidade foi assinada por todos os presentes, e foi devidamente 

classificada, sendo seu valor R$ 180.180,00 (cento e oitenta mil e cento e oitenta reais), conforme 

valor lançado em mapa de preços que é parte integrante desta ata, sendo vencedora do certame. 

Considerando que o item 09 não é valor fixo, sendo o valor de 15% (quinze por cento) para cada R$ 
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100.000,00 (cem mil reais) arrecadado, mantendo-se a proporção no caso de recuperação inferior a R$ 

100.000,00 (cem mil reais). Sendo que foram atendidas todas as solicitações do Edital.  

Não houve a intensão de interpor recurso por parte do licitante, desta forma submeterei o presente 

certame para o Ordenador de Despesas para efeito de homologação. Sem mais para tratar digno de 

registro, eu TOBIAS DE TARSO DA SILVA PEREIRA, lavrei a presente ata a qual assino e será assinada 

pelo representante presente e membros da Comissão Permanente de Licitação. 
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