
Estado do Maranhão 
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÕES 

ATA DA SESSÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

210.660.001/2021 .  

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução dos serviços do programa do sistema 
integrado de contabilidade Pública e de pessoal para a Câmara Municipal de MatõesMA, para atender as 
ações administrativas e legislativas ao regular funcionamento das suas atividades, no exercício financeiro de 
2021 . 

Aos cinco d ias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte um (2021 )  às 10h00min (dez}, na Travessa 
Gonçalves Dias, s/nº centro, CEP: 65.645-000 - No Município de Matões - MA reuniram-se o Pregoeiro 
Presidente da CPL senhor RAIMUNDO DE MOURA SILVA JÚNIOR Pregoeiro Presidente da CPL e a Equipe 
de Apoio composta por: RAFAEL EVERTON ASSUNTO RIBEIRO DA COSTA e ANTONIO BISPO DOS 
SANTOS, designados através da Portaria 002/2021 ,  de 04/01 /2021 .  A sessão da dispensa de l icitação em 
epígrafe tem por finalidade de contratação do objeto acima citado conforme dispensa de licitação N.º 001/2021 . 
O Senhor Pregoeiro Presidente da CPL deu início à Sessão esclarecendo aos presentes a sistemática desta 
modalidade e seus aspectos legais, estabelecendo regras e procedimentos que serão desenvolvidos no decorrer 
da Sessão (tempo para consulta por telefone, parâmetro de redução dos lances verbais, etc.) . 

1 - Foi solicitação os licitantes enviaram as propostas de Cotação de Preços. 

2 - Em seguida foram abertos os envelopes contendo as Propostas de Cotações de Preços de cada proponente, 
sendo estas analisadas e rubricadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. Após o respectivo exame, tiveram os 
seus valores anunciados em voz alta, a todos os presentes, resultando no valor abaixo; 

Nome da Empresa CNPJ nº Preço Global 
ADTR - Serviços de Informática Ltda 1 7  .422.433/0001 -38 7.380,00 
J. &. R. Soluções Tecnologia Ltda - ME 20.767.41 3/0001 -03 8.640,00 
L. M. Santos Castro 1 2.243.468/0001 -96 9840,00 

3 - Dando continuidade ao certame, o Senhor pregoeiro lembrou que os valores serão para o exercício 
financeiro de 2021 . 

4 - Encerrada a presente sessão sagrou-se vencedora do certame a firma ADTR - Serviços de Informática Ltda, 

portadora do CNPJ nº 1 7.422.433/0001 -38, com o valor mensal de R$ 615,00 (seiscentos e quinze reais) e com 
o valor global de R$ 7.380,00 (sete mil , trezentos e oitenta reais), sendo esse um valor vantajoso para Câmara 
Municipal de Matões/MA, notifico de mérito a empresa vencedora para quer a mesma faça a devida assinatura 
do contrato, tendo em vista o resultado em favor da empresa que apresentou a proposta comercial de cotação 
de preço mais vantajoso. 
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Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da 
Equipe de Apoio. 

Matões/MA, 05 de janeiro de 2021 
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Raimundo de Moura Silva Júnior 

�.:"--/--z:- Pregoeiro/GPL 

Rafael Evert;m' Aslun�ão Ribeiro da Costa 
Equipe de Apoio/CPL 

Antonio�tos 
Equipe de Apoio/CPL 
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