
ESTÀDO DÀ PÀN,ÀIBÀ
PR.EETITURA MT'NICIPÀJT DE MOGEIRO

COMISSÃO PER}'ÀNENTE DE LICITÀÇÂO

ÀTÀ oo1 - PREGÁO PBESENCTÀ! N" 00015/2022

Ata dos trabalhos do Pregoêilo e Equipe de Àpoio, êncarrêgados dê atuar nos procedimentos
relativos à IicitaÇáo acima indicada, que objetiva:
coNTRÂÇÃO DE EMPRESA ESPECIÀLIZADA DE TECNOLOGIA DÃ INFORMÀÇÁO PAAÀ LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE

SIsTEMAS INEoRMÀTIZADoS DE EoLHÀ DE PÀGÀMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRÍBUTOS, LICENÇAS DE SOFTWARES

PARÀ ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO'

Eoi dada a dêvida publicidadê ao cêItame, em observância a legislaÇão peltinente,
do seguinte meio de divulgação:
Ouadrá de Divulgação do Órgão Realizador do certame - 06/04/2022'

Licitaotê cadastrado nestê plocesso:
E-TICONS BMPRESÀ DÉ TECNOLOGIA DE INFORMACÀO & CONSULTORIA LTDA ' CNP']:

Às 11:00 horas do d].a 03/05/2022, leuniu-sê o Pregoeilo ê Equipe de

Portaria a" OO2/2022 de 03/Ol/2022, composta pelos servidores:
FIÀVIANO CLEBSON ÀRÀÚJO - Plegoeiro;
I.ÍÀCIEL PEREIRÂ DA SILVÀ - Mêrüxo da equipe dê apolo;
SILVÀNA GRÀCIÀNO BENTO SIIVA - Merüro da equipe de apoio'

utili zando-se

09. 196. 9',7 4 / 000),-61 .

Apoio, designada Pela

Pregoeiro abriu aInicialmente, conforrne as disposiÇões contidas no instrumento convocatóri'o'
sessão pública e efetuou o credenciamento dos interessâdos'

Lj-citante qualificado a participar desta leunião!
E-TrCONS SúpResa on TECNOLOGTA DE TNFORMACAO e CONSULTORTÀ LTDA - Representantel
NÀsCIMENTo BoRGES, CPr no 092.6'19.964-95'

Em sequlda foram identlficados o§ envelopes contendo a propo§ta e os documentos

do 1iáitante dêvidamente quatificado, abrindo-sê o envelope Proposta de PleÇos

conteúdo rubricado pelo presentê. AnalÍsada a proposta, paasou a informar:

o Iicitante apresentou proposta, no aspecto formal' em consonância com as

instnrrnento convoca!ório.

ERIKÀ SILVA DO

de habilitaÇáo
o qual teve seu

exigências do

Procêdeu_se o registro dê PreÇos
convocaÇão do licitante, de acoldo
a apresentaÇão dos lancea.

Postêriormentê dêu-se continuidadê
correspondente Histórico da Ata, os

considerado o valor ap!êsentado pelo
os critérios dêfinidos no instlumênto
resultado:

apresentados. a divulgaçáo
com os crítérios definidos

classificação da Proposta
instrumento convocató!io,

da
no para

Àpós a conclusão e divufgaÇão do resuftado desta etapa foi aberto
dtcurnentação de habifitaÇão apenas do lj'citante vencedor' o qual teve
ir»rl"aa", Ãnalisados o§ elemêntos o Pregoeiro passou a infounari

o licitantê mêIhol colocado na fase de lancês verbais foi' habllitado'

Iicitante, as observações apontadas dulante o

convocatório, ao final da sessão, ploduziu-se

a fase êm que foram efetuados ê devidamente regigtradgs no

respectivos lances verbais.

o
seu

ênveloPe contendo a

conteúdo devidarenle

plocesso e
o seguinte

24 .6A0 , AO ,Li c itânte
E_TICONS

vencêdor e respectivo valor total da contratação:
EMPRESA DE TECNoLOGÍA DE INEOR!1ÀCÀO & CONSULTORÍÀ LTDA - Valor: R$

osvaloresunitários,consLantesdaproPostaêlance§aplesentados.bem
;.r;;;-""^ ã aeviaa classificaÇão. .Jtáo d.*orr"trados no respectlvo Mapa

i.rã"Já p.tt" intêgrante desta Ata, independentê de transcriÇão'

Eacuftada a palavra: nenhuma ob§ervaÇáo foi feita'

mais havendo a constar, lavrou_se a prêsente Ata'
devidamêntê assinada.

como o resultado do
de Apuração, que fica

que depois de lida e achada conforme,
Nada
vai furE
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1.0

1

adianlaftênto, férias, controle dê êEl,Éáatimos con
reajudtses ê f,o1has êx!ra§. Todoa oa Plocê

- E_TICONS EMPRESÀ DE TECNOLOGIA DE INE'ORMACAO & CONSULTORIA LTDÀ'

Itêm(s): 1 - 2; valor: R$ 29.400,00.

2.0 - DÀ FÀSE DE IÂNCES VERBÀIS

cPFlO{P,' Pattj.cip.JltêB

e consideradas iniciafmente as observaÇões
instrr.mento convocatólio, antes da etapa
o seguinte quadro:

Eigrados, pliEêira € sêgunda Parcâfa do 13" sâlátioê,

1.300,00

1,100,0

lai.s como: rP!u, IrBI, ênlre ôutros r

I

ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PREFTITURÀ MT}IICIPÀT DE MOGEIRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITÀÇãO

HTSTóRICO DÀ ÀTÀ OO1 - PREGÂO PRESENCIÀI NO OOO!5/2022

Histórico da Ata dos trabalhos do Pregoeiro ê Equipe de Apoio, encarregados dê atuar nos

procedimentos relatj"vos à l"icitação acima indicada, que objetiva:

coNTRÀÇÃo DE EMPRESÀ ESPECIALIZÀDÀ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PATA LOCAÇÃO E MANUTÉNÇÃO DE

srsTEMAs TNEoRMÃTrzADos DE FoLHÀ DE pÀcAMENTo E ARRECADÀÇÃO DE TRIBUToS, LICENÇAS DE soFTwAREs

PARÀ ÀTENDER ÀS NECESSIDADES DA PRÉFEITURÀ MUNICIPAT DE MOGEIRO.

DÀ PROPOSTÀ DE PREÇOS

Rêgistrados os valores ofertados po! cada ploponentê.
apontadas e os critérios definidos no resPectivo
competitiva - fase de lances verbais -. produziu-se'

Conlrachequ€ OÀ1inê: o Softlrafê reãliza. com totâ1 êf iãácia, os êálculos salarialg, iacl

aaarêntos 9ào g6rencíados por lotês que facilitaa
ad.n-lnrstraçáo doa ve].orês fínaÍIceilos de fÔ1h4. o sia têna dê Em16são dê Cont.aêhêq§ês OÂ].inê, têú
obletsrvô, d.tsponiàili!à! os eoryÍovaÍrtêE dê !ênalimê.tos d.os sêrvido!êÊ uââna!Ô â rêdê rmndiâL dê êotltr'utadorê

i(intêinêt) s côavêrg j.ndô ê$ uea úniêa §oLução têcaológica êficiênêie, coDodidadê, 3êçt1.1!ânÇa ê êf,icáci.à-

oi o9.195.974 /oo01-67

t 09.796.914 / A001-6'l

jÉ-trcors EMPRESÀ DE TEcNoLocrA DE IN roru4AcÀo &

SULTORIA LTDÀ

-TICONS EMPRESA DE TECNO',OGIA DE IN |ORMACAO &

SULTORIA LTDA
arrêcadaçáo dos mraicíPios,I- pãssililrta o controlê de toda a

facilitarldo o Ptocôaao de rêcolhinênlo de tri-buto§ ' gaÍibó$ ofsrocê a Poôsilrilidade dê intâgrar
de nota físcal êlêt!ônica. Pottsl do Contriltuintã É o eerviÇo disponibi-Iizâdo pelas Prêfêituraa ondê

contrit uinte podê êonaultal aêus dâ.1ô6 corrêtarttêE nô cedàstro dê cotltlibuintes, bêd cÔúo vigualizar sue

laectaracõee ê paganêntos dê tlj'butos êfauuado,
dê dividas ê cêrtsidóês neqêtivas dê dábítso.

âuLênljcàÇã.ô dó notes f1§cais utj-IizândÔ o QRCoDE, negoc:

.tTCO}iS EIAPXSSE DE TÉCNOI,OGÍÀ DE ÍN FORMACÀO 6
9',7 4 /aA07-6'l SUÍ,TORIA ITDA

914 /00A1-61 -ITCONS EMPN-ESA DE TECNOLOGIA DE 1NFORHÀCÀO E

ONSULTORIA LTDA

3.0 - DO TRÀTÀ}íEIITO DIFERENCIÀDO PÀRÀ ME ê EPP

Náo há registro.

o - DÀ rÀsE DE NEGOCTÀÇÃO

.1 - Valor i
Não há legistro.

4 .2 - Quantidade:
- Não há regist ro.

5.0 - DO RESUÍ,TÀDO FTNÀL

09. r96

09.196

il

4

considerados os vafores aprêsentádos
processo e os critérios dêfinidos no
sê o sêguinte !êsultado:

po! cada licitante. as
instrumênto convocató!io,

observaÇôes apontadas durantê o

ao final desta sessão, Produziu-

Licitante vêncedor, item correspondênte e respectivo valor total da

- E.TÍCONS EMPRESÃ DE TECNOLOGIA DE INFORMÀCAO E CONSULTORIA LTDÀ'

cNP,r: O 9. 19 6. 97 4 /0001- 67 .

lten(s): 1 - 2'
VàIôr: RS 24 .600, OO .

&t

@

1. 150,00

950,00

contrataçáo:

@/

\,'
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