
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE AMARGOSA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

- (BA)

 

    Licitação: (Ano: 2019/ MUNICIPIO DE AMARGOSA / Nº Processo: PA013/2019)

 

     às 10:00:24 horas do dia 03/04/2019 no endereço PRACA LOURIVAL MONTE, SN,

bairro CENTRO, da cidade de AMARGOSA - BA, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

BARBARA MARIA BARBOSA COSTA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato

de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

PA013/2019 - 2019/PE007/2019 que tem por objeto Contratação de empresa para prestação

de serviço de hospedagem de portais/páginas institucionais do município de Amargosa-BA

na internet, provedor de conteúdo em meio digital, processamento de dados, produção de

banco de dados objetivando o cumprimento das Leis nºs 12.527/11, 9.755/98, 8.666/93 e

10.520/02, Lei Complementar nº 131/09, Medida Provisória nº 2.200-2/01 e art. 216, § 2º,

CF/88, com divulgação de atos oficiais.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - LOTE ÚNICO

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - LOTE ÚNICO

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 03/04/2019, às 10:14:28 horas, no lote (1) - LOTE ÚNICO -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 17/04/2019, às 10:55:05 horas, a situação do lote foi
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finalizada. 

 

    No dia 17/04/2019, às 10:55:05 horas, no lote (1) - LOTE ÚNICO -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa cumpriu

com os requisitos estabelecidos no edital. No dia 17/04/2019, às 11:28:09 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/04/2019, às 11:28:09 horas, no lote (1) - LOTE ÚNICO -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa cumpriu com os

requisitos do edital.

 

    No dia 17/04/2019, às 11:28:09 horas, no lote (1) - LOTE ÚNICO -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa OPEN TECNOLOGIA DA

INFORMACAO EIRELI ME com o valor R$ 103.300,00.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

BARBARA MARIA BARBOSA COSTA

Pregoeiro da disputa

 

JOANILDO BORGES DE JESUS

Autoridade Competente

 

LUIS HENRIQUE ANDRADE PAULA

Membro Equipe Apoio

 

Proponente:
08.546.928/0001-88 OPEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI ME
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