
Camara Municipal Sao Joao da Boa Vista 
Compras e Llcitasoes 

ATA DA SESSAO PUBLICA 

Pregio Presencial N' 01/2019 
Objeto: CONTRATA(;AO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIGOS TECNICOS ESPF:CIALIZADOS U 
NIODF.RNILACAO E GESTAO PUBLICA. VISANDO ATENDER AS AREAS DE ORGAMENTO - PROGRANIA, EXECUGA 
ORCANIENT.ARIA. CONTABILIDADE PIJBLICA E TESOURARIA; ADMINISTRACAO DE PESSOAL: PATRIMONIO 
AI.MOX %RI FA DO. 

PREAMBULO 

No dia 24 do m@s de Outubro de dois mil dezenove as 08:30:00. reuniram-se no Plen3rio da Camara Municipal de Sao Joao 
boa Vista do prddio sito na Rua Antonina Junqueira. 195.2 °  Andar. Centro. o(a) Pregoeiro(a). Senhor(a) MARIO HENRIQU 
FAGOTTI VASSAO. e a Equipe de Apoio. Senhores JESSICA MARIA LOPES, FLAVIA LEME GAMBA e JOSE OTAVI 
MARTINS JUNIOR, dcsignados nos autos do processo pars a SessAo Publica do Pregao em epigrafe. 

Aberta a sessao. procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentee. visando a comprovaFao ( 
existdncia de poderes para formulag5o de propostas e pratica dos demais atos de atribuigAo do Licitante. na  seguin 

conformidade: 

CREDENCIAMENTO 

E\IPRESAS!REPRESENTANTES 

EMPRESAS CREDEENCIADAS 

CECAM CCXSULTORIA ECON. CONT. E ADM. MUNICIPAL LTDA / PAULA GAILLARDETZ DE SANTANA 

0 Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento. 

Em seguida recebeu a(s) Declaragao(bes) do(s) Licitante(s) de que atende(m) plenamente os requisitos de Habilitaci 
estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta c os Documentos de Habilitacao, respectivamente. 

REG ISTRO DO PREGAO 

Ato continuo. foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, corn a colaboraF3o dos membros da Equipe de Apoio. 
Prcgoeiro examinou a compatibilidade do objeto. prazos e condigoes de fomecimento ou de execugao, corn aqueles definid 
no Edital. tendo desclassificado as propostas desconformes e selecionados entre os Autores das demais. os Licitantes q 
participarao da Fase de Lances em razi o dos precos propostos . nos termos dos incisos VIII e IX do artigo 4° da Lei federal 
10.520. de 17'072002. 

Em seguida o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forr 
sequencial. a partir do autor da proposta de major prcgo e os demais em ordem decrescente de valor. A sequencia de ofertas 
lances ocorreu da seguinte forma: 

Item: 001 - VENCEtx)R 
Fase : PROPOSTAS 

CECAtd CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. 	 90.108,00 	08:43:21 SELECIONADA 

Fase : Negociacao  
CEC.41 CONSULTOR'!. ECON. COST. E ADM. 	 87.000,00 	08:58:16 VENCEDORA 	 Vj`\  

Salienta-se que os descontos operados or ocasiao da refonnulacao da proposta dever3o recair sobre os custos mensais fix 
excetuados os montantes a serem adimolidos a titulo de implantac3o do sistema. 
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C mara Municipal Sao Joao da Boa Vista 
Compras e Licitaçôes 

cLASslFICACAo 

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem creseente de valor, assegurada as licitant' 
microempresas e empresa de pequeno porte o exercicio do direito de prefer&icia. respeitada a ordem de classificaçâo. I 

seguinte contonnidade: 

Item; 001 - VENCEDOR 
CECA.M CORSULTORIA ECON. CONT. E ADM. 	 (87.000,00) 1 °  Lugar 

IIABILITACAO 

Aberto o r Envelope do Licitante que apresentou a melbor proposta e analisados os documentos de habilitaçAo, foi verifica 
o atendimento dos requiskos estabelecidos no Edital. 
Os documentos de habilitaçao examinados e as proposlas dos credenciados foram nibricados pelo Pregoeiro e pelos rnembro 

da Equipe de Apoio e colocados a disposicAo dos Licitantes pan exame e nibrica. 

SUSPENSAO DA sEssAo 

Considerando o descrito no subitem 8.1. do cláusula oitava do edital. o Sr. Pre2oeiro determinou a suspensão C 

presente sessão publics pars a apresentacAo do sistema pue (rata 0 subitem supracitado. 

ENCERRAMENTO 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessao, cuja am vai assinada polo Pregociro, pelos membros da Equipe de Apoio 
representantes-Ses-ljcitantes relacionados. 	 - -- -- 

• ECON. CONT. E ADM. MUN. LTDA I PREGOEIRO 
DE SANTANA 

MARIA 

I:LAvIA 

iost oiAvto MARTINS JUNIOR 
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