PRIfE1TURA MUN1C1PAl DI AVANHANDAVA
Estado de São Paulo

---

2017 a 2020

Avanhandava

Construindo uma nova história!

Ata da Sessão do Pregão Presencial
nO 015/2019,
Análise das Propostas, Negociação Direta e Habilitação

para

Credenciamento,

Aos catorze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove (14/06/2019) a
partir das dez horas (10hOOm), na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de
Avanhandava, Praça Santa Luzia, 61, Centro, nesta cidade, fizeram-se presentes, o
pregoeiro e a respectiva equipe de apoio, abaixo assinados, nomeados pelo Decreto
nO 3611, de 02 de janeiro de 2019, respectivamente, Sérgio Augusto de Oliveira
(Pregoeiro), Rosimeire Aparecida Barboza; Paulo César Fulegato e; Cristiane da
Silva Batista (Equipe de Apoio), cujo objeto é a contratação de empresa para
prestação de serviços Contratação de empresa para locação de software nas áreas
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - CASP, Planejamento (PPNLDO/LOA),
Controle Orçamentário,
Tesouraria,
Portal da Transparência,
Cadastro de
Fornecedores, Compras, Licitações e Contratos, Almoxarifado, Controle de Frotas,
Patrimônio, conforme descrições constantes do Anexo I. No horário definido no edital
o pregoeiro abriu a sessão realizando o credenciamento da empresa: Amendola &
Amendola Software Ltda EPP, CNPJ. 04.326.049/0001-90, com sede no município
de Sales-SP, nesta sessão representada pelo Senhor José Antônio Amendola, RG
8.681.622-6 SSP/SP, devidamente munido de documento que comprova poder para
representar sua empresa, conforme documentos encartados ao processo. O
pregoeiro no uso das suas atribuições verificou que no prazo mínimo para
credenciamento,
dez minutos (VII - 1 do edital) nenhuma outra empresa
compareceu para o credenciamento, momento em que o pregoeiro, com pulsando o
processo, verificou que foram respeitados todos os prazos de publicação, fazendo
constar que todos os meios de publicidade foram respeitadas, assim cumprindo o
prazo legal de oito dias úteis, ainda no uso de suas atribuições o pregoeiro verificou
que não houve protocolo de impugnação do presente edital ou ainda qualquer outro
ato que impedisse a realização da presente licitação. Ato seguinte o pregoeiro
juntamente com os presentes rubricaram e abriu o envelope de proposta, momento
em que foi elaborado a planilha auxiliar de julgamento na qual foi transcritos todos
os valores para conferências dos cálculos, cientificando o representante da empresa
que caso haja alguma divergência entre a proposta e a planilha de julgamento será
considerado o valor apurado na planilha. Ato seguinte o pregoeiro juntamente com
os presentes passou a fase de lances. Decorrida a fase de lances e negociação
direta o pregoeiro no uso das suas atribuições e utilizando o critério de aceitabilidade
dos preços considerou os preços válidos, sagrando-se vencedora a empresa
Amendola & Amendola Software Ltda EPP, CNPJ. 04.326.049/0001-90, pelo valor
total de R$ 35.400,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos reais), sendo R$ 2.950,00
(dois mil novecentos e cinquenta reais) por mês, haja vista que o preço apresentado
está abaixo do valor orçado pelo setor competente. Ato seguinte passamos a
abertura do envelope de Habilitação, que após análise a empresa Amendola &
Amendola Software Ltda EPP, o pregoeiro e equipe de apoio julgou regular. Nada
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mais havendo a tratar a sessão foi declarada encerrada as onze horas e trinta
minutos (11 h30m) foi lavrada a presente ata, que lida e considerada de acordo,
segue assinada por todos os presentes, tudo na forma de legislação vigente, bem
como será encaminhado todo o expediente para ciência e conhecimento do
Departamento Jurídico e Executivo Municipal.
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ANEXO l-PROPOSTAS
Processo

n? 019/2019

Pregão Presencial

n? 007/2019

Amendola
ITEM

UNID.

1

Menor Preço
Global

DESCRiÇÃO

3.000,000

Locação de Sofware
TOTAL

Propostas

VALOR
MENSAL

VALOR
TOTAL
36.000,00
36.000,00

1/1

)

)
ANEXO I - LANCES

Pregão Presencial nO015/2019

Processo n? 043/2019

ITEM
1

UNID.

DESCRiÇÃO

Menor preço
olobal

Locação de software, conforme anexo I
TOTAL

Lances

Menor Preço

Preço Final

Amendola

Amendola

VALOR
MENSAL
3.000,000

VALOR
TOTAL
36.000,00

36.000,00

VALOR
UNITÁRIO
2.950.000

VALOR
TOTAL
35.400,00

35.400,00

1/1

