
ESTADO DÀ PARAIBA
PREFEITURA ÍíUNICIPAL DÉ DUAS ESTRÂDAS

COÍi'I5SÀO PERT4ANENTE DE LICITAçÀO

AÍA OO1 . PRE6ÃO PRESENCIAL NE 0@6A/2621

Ata dos trabafhos do Pregoelro e Equlpe de ApoÍo, encarregados de atuar nos procedimentos relativos à

licitação aclma indlcada, que objetiva:
Locação de licença de uso de softwares para Sistemas: Contabilidade Púb1ica, Portal da Transparência,
Folha de Pagamento, Tributos t4uniclpais e Nota Fiscal Eletrônica, Frota Veicular, e Llcitação, que tem
corío objetivo suprir as necessidades das Secretarias que integram esta Êntidade Pública.

Foi dada a devida publicidade ao certane, em observância a legislação pertinente, utilizando-se do
seguinte meio de divulgaçãol
lornal A Uniào - 22/06/2027;
Diário Oficial do Estado - 22/96/202!;
Sítio Eletrônico oficial : http : //duasestradas.pb. gov. br,/ - a9 /06/2021.

Licitante cadastrado neste processo:
IMPORT INFORMATICA EÍRELI - CNPI: 04.067.695/O067-A0.

Às 09:60 horas do dia 13/a'7 /2021, neuniu-se o Pnegoeiro e Equipe de Apoio,
05 de 04/01/2O2L, coflposta pelos servidores:
ERIVELÍO DA SILVA FERNAÍiIDES - pregoeino;
LUIS CARLOS MALAQUÍAS DA SILVA - Membro da equipe de apoio;
ADRIANo SANTOS DE SOUSA - Membro da equipe de âpoio.

lnicialmente, confonne as disposiçóes contidas no instrumento convocatório, o Pregoeiro abriu a sessão
pública e efetuou o credenciamento dos interessados.

Licitante qualificado a participar desta neunião:
IIIPORT ÍNFORMATTCA EIRELI - Representante: ADRIANA DE FRANÇA CAVALCANTE, CPF ns OOO.a9A.6L4-26.

Em seguida foram identificados os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação do
tricitante devidamente qualificado, abrindo-se o envelope Proposta de Preços o qual teve seu conteúdo
l.ubricado pelo presente. Analisada a proposta, passou a infornar:

o licitante apresentou proposta, no aspecto formal, êm consonância com as exigências do instrunento
convocatório.

Procedeu-se o registro de preços apresentados, a divulgação da classificação da proposta e ã convocação
do licitante, de acordo com os critérios definidos no instrumento .onvocatório, para a apresentação dos
lances.

Posteriormente deu-se continuidade a fase em que foram efetuados e devidamente registrados no

cornespondente Histórico da Ata, os respectivos lances verbais,

Após a conclusão e divulgação do resultado desta etapa foi aberto o envelope contendo a doqümentação de
habilitação apenas do licitânte vencedor, o qual têve seu conteúdo devidamente rubricado. Analisados os
elementos o Pregoêiro passou a infonmar;

o licitante melhor colocado na fase de lances verbais foi habilitado.

considerado o valor apnesêntado pelo licitante, as observaçôes apontêdas
critérios definidos no instrumento convocatónio, ao final da sessão,

Licitante vencedor e respectivo valor total da contratação:
IMPORT INFORMATICA EIRELI - Va]on: R$ 55.AOO,OO.

0s valores unitánlos, constantes da proposta e lances apresentados,
a devj.da classificação, estão demonstrados no respectivo Hapa de

integrante desta Ata, independente de transcrição.

Facultada a palavra: nenhuma observação foi feita.

Nada nais havendo a constar, lavrou-se a presente Ata,
devidamente assinada.
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EsT/IDO DA PARÁÍBA
PREFEXTURA 

"IIJiIICIPAL 
DE ÍUAS ESTMDAS

CO,ESSÂO PER}IÂ'{ENIÊ DE LICITAçÃO

HTSTóRICO DA ATA OO1 - PREGÃO PRESEiICIAL Ng @@AI2O2í-

Histórico da Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equi.pe de Apoig, encarregados de atuar no5 procedimentos
nelativos à licitação acima indicada, que objetiva:

Locação de licença de uso de softwares para Sistemas: Contabilidade Púb1ica, Portal da Transparêncla,
Folha de Pêgamento, Tnibutos Municipais e Nota Fiscal Eletrônica, Frota Veicular, e Licitação, que tem
como objetivo supnir as necessidades das Secretarias que integram esta Entídade Pública.

1.0 - DA PROPOSTA DE PREçOs

Registrados os valores ofertados por cada proponente, e consideradas inicialmente as observaçõês
apontadas e os critérios definidos no respectivo instruÍrento convocatório, antes da etapa competitiva -
fase de lances verbais -r produzlu-se o seguinte quadro: a

- IMPORT INFORMTICA EIRELI.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5; valor: R$ 64.200,0A.

2.O . DA FASE DE LANCES VERBAIS
- IMPORT INFORMATICA EIRE LI -

rtem 1: 1.600,aa - 1.4oo,oo. rtert 2i 1-.3oo,oo - 1.L5o,oo. Item 3: 950,00 - a5g,og. Ttem 4i 650,oo -
55O,OO. Íten 5: 850,00 - 7OO,OO.

3.0 - DO TRATAI1ENTO DIFERENCIADO PARA IiIE e €PP

- Não há registro.

4.0 - DA FASE DE iTEGOCTAçÃO

4.1 - Valor:
- Não há registro.

4.2 - Quantidade:
- Não há registro.

5.0 - DO RESULTADO FIML

Considêrêdos os valores apresentados por cada licitante, ãs observàçôês aportadas durante o procêsso ê
os criténios definidos no instrumento convocatório, ao final desta sessão, produziu-se o seguinte
resultado:

Licitante vencedor, item correspondente e respectivo valor total da contratação:
. IMPORT INFORI4ATICA EIRELI.
CNP) | 04.067 .695/OAOLSA -

Item(s):1-2-3-4-5-
Valor: R$ 55.AOO,OO.


