
ESTADO DA Paraíba
PREFEITURA iVi JNÍCIPAL DE BELÉWi

ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00057/2017

Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio encarregados de amar nos procedimentos relativos à licitação
acima indicada, que objetiva; Contratação de empresa para locação de software - Sistema de Contabilidade para
o Fundo Municipal de Saúde de Belém Foi dada a aevida publicidade ao certame, ein observância a legislação
pertinente, utilizando-se do seguinte meio de divulgação: ULiSaro cie Divulgação do Órgão Ftealizador do Certame
- 11/08/2017; Diário Oficial do Estaoo - 12/08/201? Jomai A União - 12/08/2017 Licitante cadastrado neste
processo; E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORM/\CAC a CONSULTORIA LTDA - CNPJ;
09.196.974/0001-67. Às 09:15 horas do dia 28/08/2017, leuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela

^ Portaria n° 0001/2017 de 02/01/2017, composia 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 ■ Iviembio da equipe de apcio, Inicialmente, conforme
as disposições contidas no instrumento ccnvocaíorio c Pregoeiro abriu a sessão púDüca e efetuou o
credenciamento dos interessados Licitante qualificado a participar desta reunião: E-TíCONS EMPRESA DE
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CÔNSULFORiA LIDA - Representante; Vaiquiria Siiva de Araújo
(Representante legal). Em seguida foram identificados os envelopes contendo a proposta e os documentos de
habilitação ao licitante devidamente qualificado abrincío-sc o envelope Pr^v-posta de Preços c qual leve seu
conteúdo rubricado pelo presente Analisada a proposta ptassou a ii itoirnar; ü iicitante apresento;.! proposta, no
aspecto formal, em consonância com as exigências oo .nstrumenic convocatório Procedeu-se o registro ce
preços apresentados, a divulgação da classificação da PiOposla 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 üeviüai i.erne legistrauos no correspoiideiue (•iistòrico da Ata, os
respectivos lances verbais. Após a co.nciusâo e '..r.m.uOiÇúo do resL-liaao desta etapa ioi aberio o envelope
contendo a docuineniaçâo de habilitação apenas cio licitanie vencedoi, o quai leve seu conteudc 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 peio iicitante, as observações apontadas durante o
processo e os critérios definidos no instrumento convocatório, ao finai da sessão, produziU-se o seguinie
resultado; Licitante vencedor e respectivo valor lotai da contratação: E-TICONS EMPRESA DE
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDÂ - Valor: R$ 10.200,00. Os valores unitários,
constantes da proposta e lances apresentados bem como o resultado do certame com a devida classificação,
estão demonstrados no respCT^tivo Mapa de 7^pu;ã•;;ãc .,ue i.ca 'azando parte üiiegranle desta Ata, independente
de transcrição. Facultada a/^lavra: nenhumu ocs^s^ivaçao iO: ieua Ccnsiueiações do Piegoeiro. Confomne o
edital, foi dada um» íol^âfí^aósje 15 (quinze; rninuios paia c inicio da sessão. Nada mais havendo a constar,
lavrou-se a presente Ala, qi^ deaois de lida e achada confomne, vai devidaniente assinada
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA IViUiMlCiPAL DE BELÉM

HISTÓRICO DA ATA 001 - PREGÀO PRESENCIAL N° 00057/2017

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 locação de software - Sistema de ContaDiiidade para o Fundo Municipal de Saúde
de Belém.

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 convocatono produziu-se o segumte quadro;

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

Item: 1; Valor: R$ 10.200,00

2.0 - DA FASE DE LANCES VERBAIS

CPF/CNPJ Participantes Valor

^  n no iQfi 07/1/nnn-i «7 E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO &^  o 09.196.974/0001-67 850 00

3.0 - DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME e EPF

- 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 licitanie. as observações apoiUadas 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-TlCONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFCTUvC'.. . lO & CONSULTORIA LTD,'-'-



Item: 1.

Valor: R$ 10.200

ALVES

MARIA ERLCA DE LIRA SANTOS /

.tfvaneiís
Oé*

!buL ■&V9sP<2:V\
MARIA JOSE^GRfGORIO CAVALCANTE

nAOu<r:isK/-r.
LARISSA NAYARA^ALMEIDAGCGOUVEIA

E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE
INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA



'  . j

fj

*'"J

[■ .-rs",
,  y

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA IVIUNICIPAL DE BELÉM

HISTORICO DA ATA - ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL 00057/2017

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.

E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
CONSULTORIA LTDA

LV - CLASSIFICADO PARA A FASE DE LANCES VERBAIS

Belém - PB, 28 de Agosto de 2017

850,00 1 0,00% LV

ALVES

MARIA J^É G(í^GÓRIO CAVALCANT^

IA ERICA DE LIRA SANTOS

LARISSA NAVA^A ALÍ\?IEIDA GOUVEIA


