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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N<> 00010/2019

Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos procedimentos relativos á

licitação acima indicada, que objetiva; Contratação de empresa no ramo pertinente para prestação de
serviços na implantação e manutenção de prontuário eletrônico nas unidades de saúde do município de
^

Belém. 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 - 13/02/2019; Diário
Oficial do Estado -14/02/2019; Jornal A União -14/02/2019.
Licitantes cadastrados neste processo:

CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS El RELI - CNPJ: 19.987.040/0001-05;

Às IShOOmIn do dia 28/02/2019, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela Portaria n®

01/2019 de 02/01/2019, composta pelos servidores: LUIS SEBASTIÃO ALVES - Pregoeiro; MARIA JOSÉ
GRIGÓRIO CAVALCANTE - Membro da equipe de apoio; GÉSSICA RODRIGUES DE LIMA - Membro da
equipe de apoio; LARISSA NAYARA ALMEIDA GOUVEIA - Membro da equipe de apoio. Inicialmente,
conforrne as disposições contidas no instrumento convocatório, o Pregoeiro abriu a sessão pública e efetuou
o credenciamento dos interessados.

Licitantes qualificados a participar desta reunião:

CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - Representante: Giovanni Calzavara de Araújo (Procurador);

1^

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 os quais tiveram seus
conteúdos rubricados pelos presentes. 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 das propostas e a convocação
dos licitantes, 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 foram abertos os envelopes contendo a documentação de habilitação apenas dos licitantes
vencedores, os quais tiveram seus conteúdos devidamente rubricados. Analisados os elementos o Pregoeiro
passou a informar: O licitante melhor colocado na fase de lances verbais foi habilitado. Considerados
os valores apresentados pelos licitantes, 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:

CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - Valor: R$ 182.400,00;
- Cento e Oitenta e Dois Mil e Quatrocentos Reais

Os valores unitários, constantes da proposta e lances apresentados, bem como o resultado do certame com

a devida classificação dos licitantes, estão demonstrados no respectivo Mapa de Apuração, que fica fazendo
parte integrante desta Ata, independente de transcrição. Facultada a palavra: nenhuma observação foi feita.

Nada mais havendo a custar, lavrou-se a presente Ata, que depois de lida e acha^pwnf5('(!T^vai

devidamente assipada. /
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

HISTÓRICO DA ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2019

Histórico da Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos procedimentos
relativos ã licitação acima indicada, que objetiva:
Contratação de empresa no ramo pertinente para prestação de serviços na implantação e manutenção de
prontuário eletrônico nas unidades de saúde do município 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 convocatório, antes da etapa competitiva - fase de lances verbais
produziu-se o seguinte quadro:
- CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS Ei RELI.
Item: 1; Valor R$ 182.520,00.
2.0 - DA FASE DE LANCES VERBAIS

ÇPF/CNPJ

Participantes

iValor

1 - Contratação de empresa, na forma de serviço contínuo, para fornecimento de infraestrutura
tecnológica, além de serviços de Tecnologia da Informação, para implantação e manutenção de

PRONTUÁRIO

ELETRÔNICO, contemplando

os

procedimentos

de

instalação, configuração,

parametrização, atuaiização, treinamento dos profissionais envolvidos, suporte técnico continuo,
presencial e remoto, disponibilização dos equipamentos necessários, acesso à Internet e conexões para
utilização do referido sistema pelas equipes vinculadas à Atenção Básica, conforme a PNAB - Política
Nacional de Atenção Básica, do Município de Belém/PB. Abrangência de Atuação: 08 Unidades Básicas de
Saúde - UBS; 01 Centro de Atenção Psicossocial. Observação: Maiores Informações no Termo de
Referência em Anexo.

0| 19.987.040/0001-05 CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI
01 19.987.040/0001-05 CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI

15.210,00
15.200,00

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 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:

- CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI.
CNPJ: 19.987.040/0001-05.
Item: 1.

Valor: R$ 182.400,00.
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

HISTÓRICO DA ATA - ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL N'00010/2019
QUADRO COMPARATIVO DOS PREÇOS APRESENTADOS

Situação inicial das propostas com indicação dos licitantes classificados para a fase de iances verbais.
VI. Unit.

Participantes

Class. Poro. Obs.

1 - Contratação de empresa, na forma de serviço continuo, para fornecimento de infraestrutura

tecnológica, além de serviços de Tecnologia da Informação, para implantação e manutenção de
PRONTUÁRIO

ELETRÔNICO, contemplando

os

procedimentos

de

Instalação,

configuração,

parametrização, atualização, treinamento dos profissionais envolvidos, suporte técnico continuo,
presencial e remoto, disponibilização dos equipamentos necessários, acesso à Internet e conexões para
utilização do referido sistema pelas equipes vinculadas à Atenção Básica, conforme a PNAB - Política
Nacional de Atenção Básica, do Município de Belém/PB. Abrangência de Atuação: 08 Unidades Básicas de!
Saúde - UBS; 01 Centro de Atenção Psicossoclal. Observação: Maiores Informações no Termo de
Referência em Anexo.
Valor mensal: R$ 15.210,00

LV - CLASSIFICADO PARA A FASE DE LANCES VERBAIS

Belém - PB, 28 de Fevereiro de 2019
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