
ATA DE PREGÃO Nº. 003/2016 
 
Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às 09:00 horas, na Prefeitura da Municipal de Taquari, na Sala da Comissão Permanente 
de Licitações, a Pregoeira e a Equipe de Apoio do Município, designados pela portaria nº.104/2015, reuniram-se com o objetivo de abrir e processar a 
licitação realizada na modalidade de Pregão, de que trata o Edital nº.003/2016, destinada a prestação de serviços de assessoria na capacitação e suporte por 
meio de ferramentas digitais, rotinas administrativas e treinamento de pessoal para o Município, transformar em pecúnia os créditos tributários de sua 
competência tributária, inadimplidos e inscritos em dívida ativa tanto na esfera extrajudicial quanto na judicial, contados da data de sua exigibilidade, 
conforme características e condições especificadas no respectivo edital. A empresa P&E ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA E PRIVADA LTDA 
participou desta licitação, através de seu procurador devidamente constituído, mediante procuração, que se credenciou de acordo com o exigido no Edital, 
apresentando, juntamente com os envelopes contendo a proposta e a documentação. Portanto, restando habilitada a dar lances.  
 

 NOME REGISTRO 
Empresa: P&E ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA E PRIVADA LTDA 13988676/0001-87 
Representante: Clóvis Chiappa Garcia RG 7016219862 

 

 

Juntamente com os envelopes n° 1 Proposta e n° 2 Documentos de habilitação a interessada, por si ou por seu representante, declara formalmente na presente 
ata, sob pena de punição, de que cumpre todos os requisitos de habilitação. Aberto o envelope da proposta, cumpridas as formalidades legais, restou 
classificada, a empresa supra. Prejudicada a fase de lances, em virtude da participação de um único interessado, passou-se a negociação. Assim, cada item 
solicitado teve o seguinte resultado: 
 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
assessoria na capacitação e suporte para transformar em pecúnia os 
créditos tributários inadimplidos e inscritos em dívida ativa. 
 

P&E ASSESSORIA E 
CONSULTORIA 

VALOR DA PROPOSTA 0,20 

Negociação final 0,19 

 
Encerrada a negociação, restou vencedora a empresa P&E ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA E PRIVADA LTDA, pelo valor de R$ 0,19 
(dezenove centavos) por cada um real arrecadado. Passou-se, então, à verificação dos documentos exigidos para a habilitação. Após a abertura e 
conferência dos envelopes DOCUMENTO pela PREGOEIRA, e pela EQUIPE DE APOIO, constatou-se que a empresa apresentou todos os documentos de 
acordo com o Edital. Fica registrado que a empresa participante do PREGÃO encontra-se presente e não manifestou interesse em recorrer acerca de qualquer 
aspecto e/ou fases do procedimento. Razão pela qual é determinada a remessa do processo ao Sr. Prefeito Municipal, com a sugestão de que a licitação seja 
homologada e o seu objeto adjudicado. A presente Licitação gerou um valor total estimado de R$ 665.000,00(Seiscentos e sessenta e cinco mil reais). Os 
pagamentos serão efetuados exclusivamente em parcela variável “ad exitum”, definida pelo resultado da aplicação do percentual fixo cotado sobre o valor 



excedente efetivamente recebido pelo Município, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura, que deverá conter em seu corpo a  descrição e quantitativo 
dos serviços, o número e o nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, e deverá estar devidamente autorizada pelo fiscal- 
anuente do contrato. 
  
 
 

   PREGOEIRO         INTEGRANTE DA EQUIPE DE APOIO 
     Maria Isabel Precht e Souza                            Josiele Bastos Oliveira Parker 
 
 
 INTEGRANTE DA EQUIPE DE APOIO       P&E ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA E PRIVADA LTDA 
      Luiz Fernando Vilanova Alvim                                                                                     Clóvis Chiappa Garcia 
 
 
INTEGRANTE DA EQUIPE DE APOIO                                         
       Vivian da Silva Ribeiro 
      


