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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N" 00024/2017

Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos procedimentos relativos á
licitação acima indicada, que objetiva; Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de
softwares para atender as diversas secretarias desta edilidade pelo período de 12 meses. Foi dada a devida
publicidade ao certame, em observância a legislação pertinente, utilizando-se do seguinte meio de
divulgação: Quadro de Divulgação do Órgão Realizador do Certame - 07/04/2017; Diário Oficial do Estado -
08/04/2017; Jornal A União - 08/04/2017.

Licitante cadastrado neste processo:

E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA L - CNPJ: 09.196 974/0001-
67.

Às 08h45min do dia 25/04/2017, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela Portaria n"
0001/2017 de 02/01/2017, composta pelos servidores: LUIS SEBASTIÃO ALVES - Pregoeiro; MARIA JOSÉ
GRIGÓRIO CAVALCANTE - Membro da equipe de apoio; MARIA ERICA DE LIRA SANTOS - Membro da
equipe de apoio; LARISSA NAYARA ALMEIDA GOUVEIA - Membro da equipe de apoio. Inicialmente,
conforme as disposições contidas no instrumento convocatório, o Pregoeiro abriu a sessão pública e efetuou
o credenciamento dos interessados.

Licitante qualificado a participar desta reunião:

E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA L - Representante: Valquíria
Silva de Araújo (Procuradora).

Em seguida foram identificados os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação do
licitante devidamente qualificado, abrindo-se o envelope Proposta de Preços o qual teve seu conteúdo
rubricado pelo presente. Analisada a proposta, passou a informar: O licitante apresentou proposta, no
aspecto formal, em consonância com as exigências do instrumento convocatório. Procedeu-se o
registro de preços apresentados, a divulgação da classificação da proposta e a convocação do licitante, de
acordo com os critérios definidos no instrumento convocatório, para a apresentação dos lances.
Posteriormente deu-se continuidade a fase em que foram efetuados e devidamente registrados no
correspondente Histórico da Ata, os respectivos lances verbais. Após a conclusão e divulgação do resultado
desta etapa foi aberto o envelope contendo a documentação de habilitação apenas do licitante vencedor, o
qual teve seu conteúdo devidamente rubricado. Analisados os elementos o Pregoeiro passou a informar: O
licitante melhor colocado na fase de lances verbais foi habilitado. Considerado o valor apresentado pelo
licitante, as observações apontadas durante o processo e os critérios definidos no instrumento convocatório,
ao final da sessão, produziu-se o seguinte resultado:

Licitante vencedor e respectivo valor total da contratação:

E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA L - Valor: R$ 24.0C!1S,00.
- Vinte e Quatro Mil Reais

a



Os valores unitários, constantes da proposta e lances apresentados, bem como o resultado dc^náWifecom
a devida classificação, estão demonstrados no respectivo Mapa de Apuração, que fica,/ê'zendo parte
integrante desta Ata, independente de transcrição. Facultada a palavra: nenhuma observàçã,o J[^)^ita.
Considerações do Pregoeiro: Cmforme o edital, foi dada uma tolerância de 15 (quinze) minutos pari o inicio
da sessão. Nada mais h^erjd^ constar, lavrou-se a presente Ata, que depois de lida e achada cojíjgírne,
vai devidamente assiiVad/
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HISTÓRICO DA ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00024/2017

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

Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de softwares para atender as diversas secretarias
desta edilidade pelo período de 12 meses.

1.0 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

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

- E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA L.
Item(s); 1 - 2; Valor: R$ 25.200.00.

2.0 - DA FASE DE LANCES VERBAIS

CPF/CNPJ Participantes
i  - Sistema de Contabilidade - O Sistcntr •'

processa e controla a execução orocincciarut, í ; , . .. .;i , . , , . , .

escrituração é pelo método cie partidas dobradeií. Dcser/o . co ^ .-ej.
legislação

n no 1QR Q74/nnni r7 E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO &O 09•196■974/0001-67 ^,Q^g^JL^Qf^,^L
E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO &1  09

Valor

punüCÜ?, SiJC
respaldado na

1.550.00

1.196.974/0001-67

2  09.196.974/0001-67

CONSULTORIA L
E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO &
CONSULTORIA L

eií! cciuõ o',iienv!,i f

.500,00

1.450.00

informações cia2 - Portal da Transparência - O Portal da Transparência ■:
administração pública, estimulando e ampliando r. divulg.acao ons acoi s i .ín crn nncnir.is. contribuindo
assim, com a modernização da gestão pública e fortalecendo n derrionracir ii iada .lO imidemonio da
transparência e controle social. Atendendo assim aos disposlivos du lí: n : ResponEabiiidaclc F-iscal
atualizada pela LC 131/09

E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO &o 09 550.196.974/0001.67

3.0 - DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME e EPP

- Não há registro.

4.0 - DA FASE DE NEGOCIAÇÃO

4.1 - Valor:
- Não há registro.

.00

4.2 - Quantidade:
- Não há registro.

5.0 - DO RESULTADO FINAL

A



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

Licitante vencedor, item correspondente e respectivo valor total da contratação:
- E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA L.
Item{s): 1-2.
Valor: R$ 24.000,00.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00024/2017

Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos procedimentos relativos á
licitação acima indicada, que objetiva: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de
softwares para atender as diversas secretarias desta edilidade pelo período de 12 meses. Foi dada a devida
publicidade ao certame, em observância a legislação pertinente, utilizando-se do seguinte meio de
divulgação: Quadro de Divulgação do Órgão Realizador do Certame - 07/04/2017; Diário Oficial do Estado -
08/04/2017; Jornal A União - 08/04/2017.

Licitante cadastrado neste processo:

E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA L - CNPJ: 09.196.974/0001-
67.

Às 08h45mln do dia 25/04/2017, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela Portaria n°
0001/2017 de 02/01/2017, composta pelos servidores: LUIS SEBASTIÃO ALVES - Pregoeiro; MARIA JOSÉ
GRIGÒRIO CAVALCANTE - Membro da equipe de apoio; MARIA ERICA DE LIRA SANTOS - Membro da
equipe de apoio; LARISSA NAYARA ALMEIDA GOUVEIA - Membro da equipe de apoio. Inicialmente,
conforme as disposições contidas no instrumento convocatório, o Pregoeiro abriu a sessão pública e efetuou
o credenciamento dos interessados.

Licitante qualificado a participar desta reunião:

E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA L - Representante: Valquiria
Silva de Araújo (Procuradora).

Em seguida foram identificados os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação do
licitante devidamente qualificado, abrindo-se o envelope Proposta de Preços o qual teve seu conteúdo
rubricado pelo presente. Analisada a proposta, passou a informar: O licitante apresentou proposta, no
aspecto formai, em consonância com as exigências do instrumento convocatório. Procedeu-se o
registro de preços apresentados, a divulgação da classificação da proposta e a convocação do licitante, de
acordo com os critérios definidos no instrumento convocatório, para a apresentação dos lances.
Posteriormente deu-se continuidade a fase em que foram efetuados e devidamente registrados no
correspondente Histórico da Ata, os respectivos lances verbais. Após a conclusão e divulgação do resultado
desta etapa foi aberto o envelope contendo a documentação de habilitação apenas do licitante vencedor, o
qual teve seu conteúdo devidamente rubricado. Analisados os elementos o Pregoeiro passou a informar: O
licitante melhor colocado na fase de lances verbais foi habilitado. Considerado o valor apresentado pelo
licitante, as observações apontadas durante o processo e os critérios definidos no instrumento convocatório,
ao final da sessão, produziu-se o seguinte resultado:

Licitante vencedor e respectivo valor total da contratação:

E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA L - Valor: R$ 24.000,00.
- Vinte e Quatro Mil Reais

1
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Os valores unitários, constantes da proposta e lances apresentados, bem como o resultado do ceí
a devida classificação, estão demonstrados no respectivo Mapa de Apuração, que fica fa^ndo
integrante desta Ata, indepen(|ente de transcrição. Facultada a palavra: nenhuma observação foi
Considerações do Pregoeiro: Conforme o edital, foi dada uma tolerância de 15 (quinze) minutos paja o iniçio,,>^y
da sessão. Nada mais f)avendP|a constar, lavrou-se a presente Ata, que depois de lida e achada^^nftá^e,"''
vai devidamente assíhada. ' -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

HISTÓRICO DA ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00024/2017

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

Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de softwares para atender as diversas secretarias
desta edilidade pelo período de 12 meses.

1.0 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

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

- E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA L.
Item(s): 1 - 2; Valor: R$ 25.200.00.

2.0 ■ DA FASE DE LANCES VERBAIS

CPF/CNPJ Participantes Valor
1 - Sistema de Contabilidade - O Sistema de ' i ' r jue

processa e controla a execução orçamentaria. pa. ji i .... . . . , oi puLlicos, sua
escrituração é pelo método de partidas dobradas. Desenvoivicio .--.íravts da regras respaldado na
legislação

O oq iQfi q74/nnni^7 E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & ,O 09.196.974/0001-67 ç.q^5^jLtor|A L 1.550,00

1  oq iqfi q74/nnni R7 E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & ,1  09.196.974/0001-67 1.500,00

5  nq iqR q74/nnni R7 E-TICONS empresa DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO &2  09.196.974/0001-67 1.450,00

2 - Portai da Transparência - O Portal da i i.Hii5p?ireiicia teii! eoirir,- < Lí;,:;'!vü mosur;;; informações da
administração publica, estimulando e ampliando a divulgação i ,:çr •, govornamentais, contribuindo
assim, com a modernização da gestão pública e ícrtaiscendo a domocr-icia aliada ao implemento da
transparência e controle social. Atendendo assim aos disposíivos da Lei de Respotisabilidacle Fi.scal
atualizada pela LC 131/09

o 09.196.974/0001.67 coNSUOOrari^®* TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO &

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 prtóWso e os
critérios definidos no instrumento convocatório, ao finai desta sessão, produziu-se o seguinte resultado;

Licitante vencedor, item correspondente e respectivo valor total da contratação:
- E-TICONS EMPRESA DE TECNCfLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA L.
Item(s): 1-2.
Valor: R$ 24.000,00.
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HISTÓRICO DA ATA - ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL N° 00024/2017

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

Participantes VI. Unit. Class. Poro. Obs.
1 - Sistema de Contabilidade - Ò Sistema de Contabilidade Pública e uni sistema de informação que
processa e controia a execução orçamentária, financeira, paírirnonir.l e confáhái dos crt.aoí públicos, sua

dobrad: nj-spaldado naescrituração é pelo método de partidar
legislação

E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & , ccn nn . n n«o/ . w
CONSULTORIA LTDA ^-550.00 1 0.00% LV
2 - Portal da Transparência - O Portal da Transparência tem como objetivo mostrar informações da
administração pública, estimulando e ampliando a divulgação das ações governamentais, contribuindo
assim, com a modernização da gestão publica o fortalecendo a democrac
transparência e controle social. Atendendo assmi aos dispositivos ríc Lei
atualizada pela LC 131/09

E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO &

CONSULTORIA LTDA

LV - CLASSIFICADO PARA A FASE DE LANCES VERBAIS

Belém - PB, 25 de Abril de 2017

ai-ids u..; itTtpiemenlo da
- Responsabilidade Fiscal

550,00 1 0,00% LV

ALVES

ism!ua 11 lai UÒ
MARIA JOSE GRieORIO CAVACALNTE

/íUiA/ hhlÁSKÓJl
MARIA ERICA DE LIRA í^v/ARIA ERICA DE LIRA SANTOS

LARISSA NAYARA ÀLMElDÂ GOUVEIA


