
ESTADO DO CEARÁ

"CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO SAN
RUA,MANOEL LEITE DE MOURA, 101-1, CENTRO"": CEP 63.260-000 - BREJO SANTO - CEARÁ

CNPJ NQ 05.454.897/0001-47

~ODAlIDADE: PREGÃO PRESENCIA L DO TIPO MENOR PR~ÇO POR ITEM

PROCESSO N°:2017.02.15.01

,', ATA DE REÀLIZAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL

Às 09:00 (nove horas) do dia 03 de março de 2017, na sala de reunião da Comissão Permanente
de Licitação, localizada à Rua ManoeI Leite, 1011, Centro - Brejo Santo/Cê, reuniram-se, em
sessão pública, o Pregoeiro, Sr. Diego Felipe Pinheiro Torres" e, equipe de apoio constituída
pelos seguintes membros: Evaldo Làurentino de Lima e José Galvani Silva Feijó, para realização

'. dos atos referentes 'ao PREGÃO PRESENCIAL,' DE MENOR PREÇO POR ITEM, DE N°
2011.02.15.01 que tem por objetivo a contratação de serviços de assessoria executiva junto ao
gabinete da presidencia;,. manutenção de sistemas, de rede, e locação. de softwares .de
contabilidade, FOPAG, almoxarifado, patrimônio, tesouraria e gestão pública; e,hospedagem,
gerenciamento, manutenção e publicação de conteúdo em website da Câmara Municipal de Brejo
Santo/CE, conforme especificação no Anexo I do Edital. O Pregoeiro deu um prazo de 15

, \ . '

(quinze) minutos para .abertura da seção. Abertos os trabalhos, foram credenciados os'
representantes das empresas: 01 - Chicote Teles Contabilidade, CNPJ 15.175.566/0001-21,
.representada pelo Sr. Francisco Teles Sobrinh.·o portador do CPF 721.943.248-87, 02 - JBS ",rSistemas, Treinamentos e Serviços de Informâtica Ltda CNPJ 07.411.806/0001-75,
representada pelo Sr. Antônio de Figueiredo Brito, portador do CPF 346.752.303-09 e 03 -
Duos~ftWar~ Treinamentos e Informátíca Ltda, represe~tada ~eIo S:. Renato Ma~hado"

. Moreira Jumor, portador do CPF 896~079.023-00. Em seguida, fOI recebido os envelopes de
" '

propostas de preços. Procedeu-se, a abertura dos envelopes de propostas de preços das empresas
, . . .

( , credenciadas. O' Pregoeiro esclareceu. que o procedimento seria realizado levando-se' em
, consideração o Menor Preço por Item. Ás propostas foram analisadas em conformidade com o
. exigido no Edital e devidamente classificadas. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura do
preços ofertados, Em, seguida passou-se à fase de lances', verbais, cl,lj'os,'valores estão
demonstrados em d()curn~nto anexo, do conhecimento dos licitantes.. e a; querp mais possa
interessar: Após a fase de lances verbais observou-se o seguinte resultado: Chicote Teles
Contabilidade, vencedora no item 01' com o 'valor global de R$ 32.000,00(trinta e dois mllreals), '.
JBS'Sistemas, Treinamentos e Serviços de Informátíca Ltda.ivencedora no item 02 com o ~
, valor global de R$ 38.000,00(trinta e oito mil reais], e a empresa Duosoftware' Treinamentos e I !}-
.Informática Ltda, vencedora no item 03 com o valor global de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil
reais). Passou-se, então, à abertura do envelope' de habilitação das empresas vencedoras. A
documentação apresentada está em conformidade com o estabelecido no Edital.isendo, portanto, ,
as mesmas conside~adas habilitadas. Fora solicitado na presente sessão, as empresas vencedoras
à ajustarem as propostas para anexar-se ao processo devido, no prazo máximo de 24 h (vinte e



, .

ESTADO DOCEJ;\RÁ ' '6.
CÂMARA 'MUNIC'IPALDE BREJOSAN

RUA MANOEllElTE DE I\(IOURA,'1011,. CENTRO- CEP63.260-000 - BREJOSANTO - CEARÁ,
CNP) Nº 05.454.897/0001-47 r

/

, .'
quatro horas). Por fim, o Pregoeiro questionou aos licitantes presentes quanto à possibilidade de
interposição de recursos. Os licitantes desistiram expressamente da intenção de interpor recurso.

, -
f O Pregoeiro consignou a desistência em ata. Nada mais havendo a ser tratado, o Pregoeiro,
declarou encerrada ~ presente reunião, e para constar, 'lavrou-se a presente' Ata, que lida e
aprovada será assinada pelos presentes _ '

, \
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