Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Desenvolvimento Institucional – SEAFI
Coordenadoria de Licitação
ATA DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
060/2017 – OBJETO: Contratação de empresa especializada para a
contratação de empresa especializada para realização de serviços de
locação de software integrado de gestão com os seguintes módulos:
Atendimentos internos e externos, Controle de Diárias, Vigilância
Sanitária e Gestão de Pessoas.

Aos cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às nove horas, e vinte minutos
reuniram-se a Pregoeira Carla Souza Oliveira e o membro da equipe de apoio Luís Henrique
Andrade Paula, nomeados pelo nomeados pelo Decreto n° 074/2017, para realização do
recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e os documentos de
habilitação das licitantes interessadas em participar do pregão presencial nº 028/2017, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada para a contratação de empresa especializada para
realização de serviços de locação de software integrado de gestão com os seguintes módulos:
Atendimentos internos e externos, Controle de Diárias, Vigilância Sanitária e Gestão de Pessoas.
Foi registrado que o edital foi publicado na íntegra no Diário Oficial do Municipio de Amargosa no
dia 22/08/2017 (edição 1784) e que não houve registro de impugnação ao instrumento
convocatório. A Pregoeira deu inicio ao certame pedindo solicitando ao licitante que entregassem
os documentos para o credenciamento, bem como os envelopes de proposta e habilitação de
participação no Pregão. Registrou-se a presença da Empresa COMETA INFORMÁTICA LTDA, CNPJ:
07.547.568/0001-76, representada pelo Sr. Irlan Peixoto Santos, CPF: 965.071.795-15, que foi
devidamente credenciado.
A Sra. Pregoeira deu início à sessão esclarecendo ao presente como funciona esta modalidade, os aspectos
legais e os procedimentos que serão adotados no decorrer da sessão. O representante da empresa

COMETA INFORMÁTICA LTDA apresentou a declaração de tratamento diferenciado e pleno
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação
Dando prosseguimento a Pregoeira verificou a proposta escrita apresentada, julgada em conformidade com
as exigências do Edital, conforme segue.

54.000,00

Aceita/Classificada

End: Praça da Bandeira, s/nº, centro Tel: (75) 3634.3977 - Amargosa – Bahia , CEP:45.300-000.
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Secretaria Municipal de Administração

Em virtude de haver apenas uma empresa presente ao certame, a pregoeira procedeu com a negociação
direta para redução dos valores apresentados, a empresa argumentou que o valor apresentado já está
muito abaixo do orçado pela prefeitura e que não tem condições de ofertar menor valor. Dando
prosseguimento, foi aberto o envelope contendo os documentos de habilitação da empresa da empresa
que foram submetidos à análise e rubrica pela pregoeira e equipe que achou conforme edital, a pregoeira
então declarou a empresa habilitada e vencedora do certame.
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pela Sra. Pregoeira, Equipe de Apoio
e Licitantes presentes, submetendo-se o processo à Autoridade Competente. A Sra. Pregoeira declarou
encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos.

CARLA SOUZA OLIVEIRA
Pregoeira
LUÍS HENRIQUE ANDRADE PAULA
Equipe de Apoio
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