ATA Nº 01/2020 – PREGÃO Nº 01/2020
Aos quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às treze horas, reuniram-se na sala de
reuniões do setor de licitações desta Câmara Municipal: DANIELI SAAGER, Pregoeira, LUAN
MATEUS ARAUJO, DIVA WANDERMUREM, WLADMIR BÉRGAMO FRIZZERA, IZABELLY ZANON
NOLASCO, membros da equipe de apoio, nomeados através das Portarias nº 61/2019 e 82/2020.
Compareceu também o servidor efetivo desta Casa de Leis, ALISSON CASSANI. A presente reunião
tem como finalidade a realização do Pregão Presencial nº. 001/2020, cujo objeto é a Contratação de
empresa especializada no fornecimento de software por meio de direito real de uso, contemplando
prestação de serviços de implantação, instalação, migração, conversão de dados, customização,
treinamento, suporte técnico, atualização tecnológica e manutenção, sendo todos os sistemas,
interligados e integrados com os requisitos mínimos de segurança e contábeis do sistema de
administração financeira e controle. Protocolou envelopes para participação a seguinte empresa: E&L
PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA. Compareceu na reunião o Senhor Heverson Klein,
representante da empresa presente. Logo após deu-se início ao credenciamento, momento em que o
representante da empresa participante foi convocado para apresentar seu credenciamento. A empresa
E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, se fez representada pelo Senhor Heverson Klein, também
através de documento de identificação comprovando ser representante legal da empresa. Nesta fase
foi apresentada a declaração de atendimento as exigências habilitatórias, tornando a Empresa
regularmente credenciada e apta a prosseguir na licitação, momento em que foi questionado sobre
eventuais recursos e todos os presentes se abstiveram deste direito. Em seguida foi aberto o envelope
proposta de preços da empresa participante. Aberto, foi analisado o seu conteúdo, nada sendo
constatado de irregular estando a empresa apta a participar do certame, sendo passado o conteúdo
aos participantes para a confirmação do que foi verificado pela Pregoeira, onde também foi
questionado sobre eventuais recursos e todos os presentes se abstiveram deste direito. O valor global
descrito na proposta de preços foi de R$ 57.688,00 (cinquenta e sete mil, seiscentos e oitenta e oito
reais) e após debate entre licitante e pregoeira a empresa aceitou diminuir seu valor global para R$
46.052,00 (quarenta e seis mil, e cinquenta e dois reais), desconto equivalente a 20,17% e assim foi
sagrada preliminarmente vencedora conforme demonstrado no relatório vencedores de preços que
integra esta Ata. Após, a Pregoeira procedeu com a abertura do envelope documentação da empresa
vencedora. Aberto e analisado o seu conteúdo, nada foi constatado de irregular, sendo a empresa
considerada habilitada na licitação e preliminarmente vencedora neste Pregão, tendo em vista o item “X
– APRESENTAÇÃO DOS SISTEMAS” do edital, onde caberá à Comissão Especial de Avaliação fazer
a verificação de conformidade do objeto ofertado. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a
reunião e declarada preliminarmente vencedora a empresa E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE
LTDA, e eu, Diva Wandermurem lavrei a presente ata que vai assinada pela Pregoeira, sua equipe de
apoio e representante presente e arquivada em arquivo próprio.

São Gabriel da Palha, em 14 de julho de 2020.
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