ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Amargosa
CNPJ: 13.825.484/0001-50
Praça Lourival Monte, s/n, Amargosa, Bahia CEP 45300-000
Telfax (075) 3634-3977/3634-3747/3634-3143-3634-3882
ATA DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
004/2017 – OBJETO: SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA SERVIÇOS
DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, CONTENDO
DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO, A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A
INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS VIGENTES, EVENTUAIS CUSTOMIZAÇÕES E
DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SERVIÇOS, O SUPORTE TÉCNICO E O
TREINAMENTO DE PESSOAL, BEM COMO HOSPEDAGEM DO SISTEMA.

Aos vinte dias do mês de março de dois mil e dezessete, às quatorze horas e dez minutos,
após uma tolerância de dez minutos do horário designado para abertura destas sessão
pública, reuniram-se a Pregoeira Gilmara Nascimento Ferreira e equipe de apoio, Leandro
Leal da Anunciação, nomeados pela portaria 073/2017 para realizar o recebimento e
abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e os documentos de habilitação
das licitantes interessadas em participar do PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017, cujo objeto
é a seleção da melhor proposta para a Locação de Sistema Integrado de Gestão Pública,
contendo diagnóstico da situação, a implantação, a migração de dados, a integração com
sistemas vigentes, eventuais customizações e desenvolvimento de novos serviços, o suporte
técnico e o treinamento de pessoal, bem como hospedagem do sistema. Foi registrado que o
edital foi publicado na íntegra no Diario Oficial do Municipio de Amargosa no dia 08/03/2017
(edição 1469). A Pregoeira deu início à sessão registrando que não houve registro de
impugnação ao instrumento convocatório. Assim foi declarada iniciada a fase de análise de
credenciamento da empresa presente, visando à verificação e comprovação da existência
dos respectivos poderes para a formulação de lances e prática dos demais atos de atribuição
do licitante, em atendimento ao item XVI do edital de licitação. A Pregoeira solicitou ao
licitante presente a entrega dos envelopes de credenciamento, de proposta e habilitação das
empresas. Registrou-se a presença apenas da empresa:
ORD.

1

EMPRESA

GPI SISTEMAS LTDA-ME

CNPJ

23.221.699/0001-15

REPRESENTANTE/CPF

Rodrigo Barbosa Moreira

Após análise dos documentos de credenciamento, a empresa foi considerada credenciada
sem restrições. Dando seguimento à sessão, passou para a fase de lances verbais e
sucessivos em negociação direta com o representante da empresa GPI SISTEMAS LTDA-ME
estimulando a oferta de lances em relação ao valor médio estimado total e unitário. Após
algumas tentativas a Pregoeira obteve do representante da empresa uma proposta final no
aporte de R$ 142.000,00 (cento e quarenta e dois mil reais) com valor médio mensal de R$
11.833,33 (onze mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) relativo aos itens
Contabilidade de Finanças, Recursos Humanos, Licitações/Contratos/Convênios e
Almoxarifado/Frota/Logística, cujo valor total foi dentro do valor médio estimado. Ficou
registrado para o representante da empresa que os valores unitários mensais por item
deverão ser apresentados na proposta final realinhada adequado ao valor final do lance
apresentado. Foi aberto o Envelope nº B, contendo a documentação de habilitação da
empresa GPI SISTEMAS LTDA-ME, foi registrado a apresentação dos seguintes documentos:
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Atestado de capacidade técnica emitido pela Prefeitura de Itanhém/BA (CNPJ
14.210.512/00010-97) e pela empresa 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA (CNJ 09.586.632/000120), relativo à prestação de serviço compatível com objeto licitado; cartão CNPJ; Certidão
negativa de tributos municipais emitida em 04/01/2017, e válida até 04/04/2017; certidão
negativa de débitos estaduais emitida em 06/03/2017 e válida por 60 dias; certidão de
débitos federais e divida ativa da União e válida até 03/07/2017; certidão negativa de
débitos trabalhistas emitida em 04/01/2017 e válida até 02/07/2017; FGTS/CRF emitido em
02/03/2017 e válida até 22/03/2017; certidão de Falência e Concordata emitida em
13/03/2017 com validade por 30 dias; Declaração de cumprimento do disposto no inciso 7º
da Constituição Federal; Declaração de Inexistência de3 menor no quadro da empresa; cópia
autenticada do Balanço patrimonial. Fica registrado que foi comunicado ao representante da
empresa que deverá apresentar em até 48 horas a proposta reformulada. Nada mais
havendo até esta hora vai lavrada esta ata e depois de lida e achada conforme, vai assinada
por ele e pelo licitante presente. Amargosa/BA, aos vinte dias do mês de março de 2017, às
14:50h.
GILMARA NASCIMENTO FERREIRA
Pregoeira
LEANDRO LEAL DA ANUNCIAÇÃO
Equipe de Apoio
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