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PREEEITURÀ MT'NICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÀO PERMÀNENTE DE LICITÀÇÀO

Ata dos trabalhos do Pregoej-ro ê Equipe de Àpoio, êncarregadôs dê atuar nos procêdimentos
rêlatlvos à licitaÇâo acima indlcada, quê objetiva:
coNTRÀÇÁo DE EMPRESA EspEcrÀLrzADÀ DE TECNoLocTA DA TNEoRMÀÇÃo PArÂ LocÀÇÀo E MANUTENÇÃo DE

SISTEMÃS ]NEoRMÃTIzADos DE EoLHA DE PÀGAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, LIC8NÇAS DE SOFTI.IARES

PÃRÀ ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO.

Foi dada a dêvida publicidade ao certamê, em obsêrvância a legislação pertinente. utilizando-§e
do seguinte meio de divulgâÇão:
Ouadro de D1vLl1gação do Órgáo Realizador do Certame - 2'7/08/202I;
Ouadro de Divulgaçâo do Órgão Realizador do certame - adiamento - a8/09 /2027.

!icitante cadastrado neste processo:
E_TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INEORMACAO & CONSULTORIA LTDA ' CNPJ: 09.796. 91 4 / 0001,-6'7,

Apoio, dêsignada PêIaÀs oBr3O horas do día 28/a9/202f, reuniu-se o Pregoeiro ê Equipe de

Portaria ^" OO2/2027 de O4/Ol/2027, conposta pelos selvidores:
F'TAVIANO CLEBSON ARÀÚJo - Pregoeiro;
SILVANÀ GRÀCIANO BENTO SILVA - Meftbro da equlpe de âpoio;
LUÍs ERÀNCIsco DÀ sILvA MELo - MeÍüro da êquipe dê apoio.

Inicialneíte, conforme as disposiçôes contidas no instrumênto convocatôlio, o Pregoeiro abriu a

sessáo púbtica e efêtuou o crêdenciamênto dos intêrêssados'

Licitantê qualificado a participar desta rêuniáo:
E-TICoNSEMPRESÀDETEcNoLoGIÀDEINFoRMACAo&CoNSULToRIÀLTDA-Rêpresentantê:
NÀSCÍMENTo BORGES, CPE n" 092.6"19 .964-95 .

Em seguida foram identificados os envelopes contendo a proposta e os documentos

do licitante devidamente qualificado, abrindo-se o envelopê Proposta dê Preços
conteúdo rubricado pelo prêsente. Anali§ada a proposta, passou a informarl
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de habilitação
o qual teve seu

O licitante apresêntou Proposta,
instrumênto convocatório.

NC aspecto formal, em consonâncj'a com as exigências do

Procedeu-se o registlo de preços apresentados, a divulgaÇão
convocaÇâo do licitantê, de acordo com os critérios definidÔs
a apresentação dos lances.

postêtiormeDtê deu-se continuidadê a fase em que foran efetuado§ e devidamente regi.strados no

correspondente Histórico da Ata, os respectivo§ lances vêrbais'

ApósaconclusãoedivulgaÇãodoresult,adodêstaêtapafoiabêItooenvelopêcontêndoa
dàcumentaÇão de habilj-tação apenas do licitante vêncedor, o quar teve seu conteúdo dêvidamênte

rubricado. Analisados os elemêntos o Plegoeiro passou a j-nformar:

o licitante melhor colocado na fase dê lances verbais foi habilitado'

consideradoovaforaprêsentadoPelolicitantê,asobservaÇôesapontada§durantêoprocessoe
ás critérios definidoÀ no instrúento convocatório, ao final da sessáo, produziu-se o seguinte
resultado:

Licitante vencedor ê respectivo valor totâf da contrataçào:
E-TIcoNsEMPRESADETECNoIoGIADEINEoRMAcÀoeCoNSULToRIALTDA-Valor:R§5.250,00.

os valores unitários, constantes da proposta ê lances apresentados' bem

certamecomadevidaclassificaçáo,estãodemonstradosnolesPêctivoMapa
fazendo partê integrantê destê Ata, indepêndente de transcriÇão'
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para

cfassificação da proposta
instrujnento convocatório,

Eacultada a palavra: nenhrúa observaçáo foi fêita'

como o rêsultado do
de Apuração, que fica

Ata, quê da e achada confo

§ ,;

-'aclarte
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Nada mais havêndo â constar, lavrÔu-se a presente
vai devidamente assioada.

depois de I
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