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PREGÃO PRESENCIAL N' 43/2019 - Sessão N' 00]

Abertu ra da Sessão

As 14:00 horas do dia 15 de maio de 2019, reuniram-se na sala DEPARTAMENTO DE
LICITAÇÕES E CONTRATOS a(o) Pregoeira(o) Marcos Roberto Lemes e equipe de apoio Rafael Belluco
Guerrini, designados pela Portaria n' 1.606 de 19 de dezembro de 2018, para realizar os proced mentes
relativos ao processamento do Pregão Presencial N' 43/201 9.

Inicialmente a(o) Pregoeira(o) declarou aberta a sessão, passando-se de imediato à fase de
credenciamento.

Credenciamento

Da entrega dos Envelopes.
A(o) Pregoeir(a)o declarou encerrada a fase de credenciamento, em seguida solicitou que os

interessados credenciados entregassem os envelopes n' OI contendo a Proposta e o n' 02 contento a
llabilitação, passando-se à aberhra das propostas dos respectivos credenciados

Da Classificação das Propostas
Abertos todos os envelopes contendo as propostas, a(o) Pregoeira(o) franqueou o acesso de todos

ao conteúdo das mesmas aos interessados, solicitando que as rubricassem. Após, a(o) Pregoeiro(oj passou
a análise da adequação das propostas aos requisitos do Edital. Passou-se, então, à classificação da proposta
de menor preço e de todas aquelas cubo preço não extrapolasse a 1 0% daquela,'ficando assim classificadas
ou desclassificadas para a fase de lance os seguintes licitantes, em ordem crescente de valor

@

Dos Lances por item
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FornecedorFornecedor Marca
). 1. õiü l uviXÕ il\ l bUKADUS L)JÍ INFQl<MATICA E CURSOS
LIVRES LTDA - ME

CiasÉiãiããã R$ 14200.00
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Declarou a(o) Pregoeira(o) aberta a fase dos lances, convidando os autores das respectivas
propostas classificadas que fizessem verbalmente, em alto e bom som, os lances, iniciando pelo licitante
classificado com maior preço a inauguração das rodadas

Da Habilitação

Após a classificação provisória das licitantes passou-se, assim, à abertura do envelope 02 de
habilitação das primeiras colocadas, tendo a(o) Pregoeíra(o) facultado a todos interessados a verificação da
documentação.

Da fase de Recursos
Nerlhutn participante manifestou intenção de decorrer

Da Adjudicação

Ante a não illanifestação de interposição de recursos, a(o) Pregoeira(o) somente irá adjudicar o
item do certame à vencedora da licitação, após o relatório da COMISSÃO JULGADORA sobre o parecem

do sistema de licerlça, sendo que o mesmo foi apresentado nesta Sessão, na forma abaixo.

FORNECEDOR : S. 1. SISTEl\,IAS INTEGRADOS DE
INFORMÁTICA E CURSOS LIVRES LTDA - NIE DOCUN'LENTO: 58.381 .088/0001-19 VALOR: RS

340800,00

#Das Ocorrências na Sessão Pública

Na Sessão foi apresentado o Sistema da licitante vencedora, para a Comissão Julgadora, a qual
elaborará um relatório sobre a funcionalidade do mesmo.

Encerramentos da Sessão

A(o) Pregoeira(o) informa que os envelopes Habilitação não abertos estarão disponíveis para
retirada no Departamento de Licitações e Contratos após a contratação.

Nada mais havendo a tratar a(o) Pregoeira(o) encerrou a sessão, da qual, para constar, lavrou-se a
presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pela(o) Pregoeira(o), Equipe de Apoio
e pelos licitantes presentes
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ITENI

PRESTAÇÃO DE.SERVIÇO DE LICENÇA PARA USO DE SISTEMAConlratação de sistemas informatizados para
administração pública por 48 ír cscs n ' "--' -'ov -.'-- o-o - ';-"-"-.,L"llltu çao uç sistemas lnlormauzaaos l

QTni:

24.00 
Fornecedora

Quantidade
24.00

Valor
R$ 1 4200.00

ITENS NON'IE UN Q"' ~R:" VALOl{

  PRESTAÇÃODESERVi<lõb
SISTEMAContratação de sistemas informatizados para administração
t)ública l)or 48 meses i\BARCA:

MES 24,00 RS 14200.00 R$ 340800.00
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Licitantes presentes:

t. .,t4 t/.{#U-a..i l...../

gígtÉM;)é TEGRADOj
LIVRESLTDA

Representante: JOSÉ AUGUSTO DE GODOY
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