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Àta dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe,de Àpoio,
relativos à licitaÇão acina indicada, quê ôbjetiva:
CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESA PÀRÀ FORNECIMENTO DE RELÓGIO DE
SECRETÀAIAS DESTE MUNICI PIO.

Eoi dada a dêvida publicidadê ao certame,
do seguinte meio de divuLgaÇão:
Quadro de Divulgação do órgão ReaLizador
Diário Oficial do Muncipio - L8/02/2021.
Diário Oficial do Estado - L8/02/2021.
Encaminhado pa!a os e-maiIs: I]!Ircn-,oGhc:rnaii. ccrn,

Licitantes qualificados a pô rtic
HENRY EOUI PÀMENTOS ELETRONICOS E
VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LT
VI,ÀDMIR DE MÀTOS LEITAO - RêPTêS

Posteriormente deu-se continuidade
correspondente flistórico da Ata, os

encarregados de atuar nos procedinentos

PONTO ELETRÔNICO PAXA ATENDER AS DIVERSAS

em observância
I

a legislaÇão pertinente, utilizando-se

do Celtame l8/02 / 2021,.

dnc2Ghen!y. com. br.

reuniu-se o Plegoeiro e Equipe de Apoio, designada pela
composta pelos servidores:

eguipe lde apoio;

I i c i:ô(--êcGve.l. ti . cor,. bt: e

Licitantes cadastrados neste procêsso:
HENRY EoUIPÀMENTOS ELETRONICOS E SISTEMÀS LTDA - CNPJ: 01.245.055/0001-24;
VELTI SISTEHÀS E EOUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 05.734.665,/OOO1-42,
VLADMTR DE MATOS LEITAO - CNP,J: 17.018.554/0001-19.

Às 07:00 holas do dia 79/02/2027,
Poltaria ^" 0O2/2027 de O4/OL/2027,
FLÀvIÀNO CLEBSON ARÀÚJO - Pregoeiro;
MÀCIEL PEREIRA DA SILVÀ - MembTo da
LUÍS ERÀNCISCO DA STLVA MELO Merüro da equipe de apoio

I

Inicialmênte, conforlrle as disposições contidas
sessão pública e efetuou o credenciamento dos

1pa
SIS
DA
ent

sentance i
participa

e devidamente

r .lêstâ rêun i âô:
TEMAS LTDÀ - Envelope sem repre
- Envel?pe seÍn representante:
antê: VINÍCIUS DE MÀrOS LEITÃO

I

Ia fase'em que foraun efetuados
respectivos Lances verbais.

Iro instrr..unento convocatório, o Pregoei!o abriu a
interessados.

partj.cipação válida;
çâo vál ida;
036 .922 , lr4-L4 .

regj.st.rados no

Após a conclusão e divulgação do resultad? desta etapa fora.tn abertos os envelopes
documentaÇão de habilitaÇão apêna do Iicitante vencedor, os guais tiveram sêus
dêvidamentê rubricados, Analisados os elenenEos o Pregoeiro passou a infornar:

contendo a
cont.eúdos

o Lici,tante melhor co.Iocado na fase de lances verbais foi habilitado,

Considêrados os vaLores apresentados pê1os licitantes, as observaÇões apontadas durante o
processo e os critérios definidos no instru.rnento convocatóri.o, ao final da sessão, produziu-se
o sequintê resultado i

Licitante vencedor e rêspêctivo vafor total da contrataÇão:
VIÂDMIR DE MÀTOS LEITÀo - valor: RS 92.495i00.

Os valores unitários, fancês apresentados, bêm como o resultado do
es, estão denonstrados no respectivo Mapa de
Ata, independente de trangcrição.

certame com a dêvida
Apuraçáo, que fica faz

Os envelopês contendo cti.vos Licitantes não cfassi.ficados dentre as
mêfhores propostas, ai ao §eu representante

Facultada a palavra: nenhuma observaÇão fo feita.

resente Ata, que depois de lida e achada conforme,

I
Nada maia havendo a constar, Iavlou-sê a
vai dêvidamente assi.nada,
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FLÂV IANO BSON ÃBÂ ,JO

LU S FRÀNCÍSCO DÀ STLVA MELO

FeüâsÉbllrhCffib
Gdônr*úi,Iaorileir

L
MACTEL PEREIRA DA SILVA

ütrrn^^r',1, M{*'rr,[,í
VI,ÀDMIR DE MÀTOS LEITÀO



-xr'

PREFETN'NÀ MT'NICIPÀ! DE }@GEIRO
coMrSgÃo PERT.qNENTE DE rrrctrAçÃo

EISTóRICO Dà ÀIÀ OO2 - PREGÃO PRESENC!À! DI: OOO13,/202I

Histórico da Ata dos trabalhos do pregoeiro e Equipe de Apoio,
procedimentos relâtivos à licitaÇáo acitna indicada, que objetiva:

CONTBÃTAÇÃO DE EMPRESA PA.RÀ FORNECIMENTO DE
SECRETARIAS DESTE MUNICI PIO.

RE

EgTÀDO DÀ pAReÍeÀ

encarrêgados de atuaa nos

LóG DE poNTo ETETRôNrco pABÂ ATENDER AS DrvERsAsIO

1.0 DÀ PROPOSTÀ DE PREçOS

Registrados os valores ofertâdos por
apontadas e os critérios definidos
competitiva - fase de lances vêrbais

- HENRY EOUIPÀMENTOS ELETRONICOS E SlS
Item(s) : 2i Valo,.i R$ 15.000,00.
- VLADMIR DE MATOS LEITÀO.
Itern(s): 1; Valor: R$ 80.000,00,

2.0 - DÀ FÀSE DE IÀNCES VERBAIS
CNPi' taa

cada proponente, e consideradas inicialmente as obsêrvaÇões
no respectivo instrumento convocatório, antês da êtapâ
-, produziu-se o seguinte guâdro:

LTDA.

bort

1 - Rêlógio de ponto e].etrôrico EOi'IOIPGÀDO P

BIOMETRIÀ e SENHÀ , côD capacidãde para até
POR
0001

Vdor
TÀRI]À 1509/ 2009 r,Írx E INMETRO 595/2013 con Aeito. ds.
d1gitsai6, coEunicação coÍE duas portas USB sendo

a fr-6cal ê outra pôlba para ênvrar ê !ê

1 17.018. S 54 /0001-19 DMIR DE MATOS

- Bobina térrÀica 57rü x 300a
17. 018 . 554 /0001-19 DMIR DE MÀTOS

cebE! clâdos , fronLàI ou laLêÍal quê fâcrlrte ô âce6so 9àrrâ
aÍeazenaloênto dôê !êgr.stroa perBanentenentê na eeoórr.a frEca Icação do pênd-ErvG cosmrcaÇaô lLP/ rr.,

ido rêIógio que pereitê lecupêraçâo eo caso de petda dê dadoe do EoftrÀrê , incluso rü0â (1) Bobina de 300i
b6trôB Fala cada equipà.nênto Incluso ú!á (I) I,rêênça vr.talj.cj,a de softwarê dê contlol-e dê ponto , coí{
lêêpacidaCe para no mínino 5OO colaboradoles , olsoft'ware devê.á t6r totâ1 eoDpatÍbilidàdê con ô ÍêIógio dêi

i)ontso, supoÍtar ho-Eários fi*os ê esca]âs de 12l?6h ê 24h e contêr rê1acórios j-DdividuÀs e consoladados coni
los totais de horâs trabalhadas . faltosas , extias , dias dê falta ê êtc, sendo possivel a exportâção pârâi
iqualquêr Boftq'arê c!ê folha dê pagânênto atrawési da confrguraçáo do layouts dessês êvgntos, con garantra oN
SITE (nô 1ocâ da rn6ta-Laqâo) de 0i ano pala LrêrnaÍaêntâ e suporLe dô softçarê ê consê.bo ou sulostaturçáo;
dos equipa.nêntos no ceso de dêfêrtô de fabraêaqãô , ô6 aêrv1çôs dêwêram sêr rêa112àdo no prazo ê*1no dq
2ah aÉs o ch !âdo ê quântês vezês folen necesiátio , nào poatêndo tsêrceirizà-r . colo técnico devada.Dêntd
ídêntsificado con crachá e ê19!ro clocu.aento que icorprol'e o vinculo êtnpregêEicio ê assisténcla cécnlca noi
êstado dã Pãraiba

0 01.245.055/0001-24 RY EOUÍPÀMENTOS ELETRONICOS E S]STEMÀS ITDÀ 1,900,0
0 I,TI SISTEMAS E 1. 700, 0

17 . 018 . s 54 /0001- 19 R DE MATOS 1. 600 0
ÊoüipnrrÊriôd r,iõÃ
LEITAOI
LEITÀOI-' r--'.-
ieiiro-
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05. 734 . 665 /OOO1-42 vErrr SISIEI{ÀS E EOUIPAI.íENTOS I,TDÀ
01. 245. 055 /0001-2 4 RY EOUÍ PÀI.íENT COS E S]STEI{ÀS ITDÀ . _,-_., _ r0r00l

. 29,99i

3

a

:
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1 17. 018. 55{ /0001-19 DMIR DE MÀTOS

0 DO TBÀTÀANTO D:FERENC!ÀDO PÀNÀ IG . EPP

Não há regist ro.

O . DÀ FÀSts DE NEGOCTAÇÂO

1 - valor:
Não há regis t ro.

2 - ouantidade:
Não há reg is tro

5.0 - DO RESI'I.EÀDO EINÀI

Considelados os valoles apaesentados por
procêsso e os critérios definidos no instr
9e o seguinte resultado:

obsêrvações apontadas
ao final desta sessão,

spectivo valor total da contratação:

k:ft. licitante, as
convocatório,

I"
I

*

0s .734 . 665 /O00t-42
0

Licitantê vencedol, item correspondente e
- VI.ADMIR DE MATOS LEITÀO. il

durante o
produziu-



CNPJ: 1?.018.554/0001-19
IteÍn(s): 1 - 2,
valor: R$ 92,495,00.

&^+-
FLAVIÀN CLEBSON ÀRÀ JO

LU S FRANCISCO DA SILVA MELO

Auüio Fsrli.
Sãlt btL ú

GdôttriÍa
l,lúloa Íl'2058

MACIEL PEREIRÀ DÀ S ILVÀ
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(
VLADMIR DE TOS LEITÀO


