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EDITAL DE LICITAÇÃO N°: 00303.2020 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL 
PROCESSO N°: 00303.2020 

ATA DE REALIZAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 

Às Dez horas (1 Oh:Oømin), do dia nove de Julho (09/07/2020), na sala de reunião da Comissão Permanente de 
Licitação, na Rua CE 327, Rodovia Dep. José Maria Meio s/n , GUARACIABA DO NORTE/Ce - Ce, 
reuniram-se, em sessão pública, a Pregoeira, Sra. lasmin Mesquita Aragão, e equipe de apoio, para realização 
dos atos referentes ao PREGÃO PRESENCIAL, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, de n° 00303.2020, 
que tem por objetivo a contratação de solução de TI, sistema de gestão Legislativa licenciamento de 
softwares de gestão legislativa, aplicação móbile eletrônica, sistema de protocolo, fluxo do processo 

legislativo, painel de votação eletrônica, ata eletrônica, e-sic, ouvidoria, web site (portal), migração 
de dados, implantação, treinamento de servidores, suporte técnico e manutenção do portal da Câmara 
e do sistema de gestão Legislativa; junto a Câmara Municipal de Guaraciaba do Norte- Ce; conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, neste Edital e seus Anexos. 
Abertos os trabalhos, foi(ram) constatado a presença da(s) empresa(s): 

EMPRESA (S) CNPJ/CPF 
ENTELLGESTE - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA 29.856.088/0001-20 

• 1. FASE DE CREDENCIAMENTO: Dando sequencia, o pregoeiro declara aberta a fase de 
credenciamento e solicita ao(s) representante(s) da(s) licitantes presentes que apresentem os 
documentos exigidos no item 3.0 do Edital. Depois de analisados os documentos pelo pregoeiro e 
Equipe de Apoio, foi considerada credenciada a empresa abaixo, com seu respectivo 
representante(s): 

EMPRESAS CNPJ/CPF REPRESENTANTE CPF 

INTELLGESTE 	- 	INTELIGENCIA 	E 29.856.088/0001-20 Antonio 	Carlos 	Costa 499.347.754-68 
GESTAO TECNOLOGICA LTDA Aires 

A empresa ALFA CONSULTORIA E SERVIÇOS inscrito no CNPJ: 35.060.861/0001-40 por não 
apresentou declaração de concordância com Edital; 
Finalizada a etapa de credenciamento, o senhor Pregoeiro informou que a partir daquele momento 
ninguém mais poderia apresentar documentos de credenciamento. Após, fora proposto ao(s) 
licitante(s) presente(s) para rubricar os documentos de credenciamento e proposta juntamente com o 
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pregoeiro e equipe de apoio. Ato continuo, registra-se que a(s) empresa(s) abaixo(s) relacionada(s) 
apresentaram documentos comprobatórios de enquadramento de Micro ou Empresa de pequeno 
porte, afim de se beneficiar nos termos da lei complementar no  123/2006 e 147/2014, conforme 
disposto no edital de licitação supra: 

LICITANTES QUE COMPROVARAM O ENQUADRAMENTO DE ME OU EPP 
INTELLGESTE - INTELIGENCIA E GESTÃO TECNOLOGICA LTDA 

Em seguida, foram recebidos os envelopes de proposta de preços e habilitação da presente. Dando 
continuidade, fora Solicitado aos presentes que rubricassem a(s) propostas e os invólucros dos 
envelopes de habilitação. Ato continuo, foram Abertos todos os envelopes contendo as propostas o 

• 
Pregoeiro franqueou o acesso de todos ao conteúdo das mesmas ao(s) interessado(s). Prosseguindo 
os trabalhos, o pregoeiro procedeu com a abertura dos envelopes de proposta de preços do licitantes 
presente. Após, procedeu-se com a análise da proposta apresentada, declarando-as 
CLASSIFICADAS, por estarem de acordo com as formalidades do edital. Em seguida, foi realizada 
a leitura, em voz alta, dos preços ofertados pela licitante classificada, procedendo-se a inclusão de 
tais valores no mapa de lances que passa a integrar o presente processo, lá constando a menor e única 
proposta apresentada que se encontram com valores dentro de estimado. FASE DE 
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS: Após, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio passaram à analise 
da adequação da(s) proposta(s) ao(s) requisito(s) do Edital, declarando-as CLASSIFICADAS, por 
apresentarem conteúdo conforme exigência(s) editalícias. Em seguida o pregoeiro esclareceu aos 
presentes que o certame seria julgado pelo critério MENOR PREÇO. Prosseguindo os trabalhos, 
fez-se a leitura dos preços ofertados: INTELLGESTE - INTELIGENCIA E GESTAO 
TECNOLOGICA LTDA, no Item 01 com o valor global de R$ 21.000,00 (vinte e hum mil reais). E 
no item 11 NO VALOR DE 13.056,00 (TREZE MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS); e empresa 
ALFA CONSULTORIA E SERVIÇOS COM VALOR no item 122.020,00 (VINTEB E DOIS MIL 
E VINTE REAIS) e no item II Global de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) 

• FASE DE LANCES VERBAIS E NEGOCIAÇÕES: Encerrada a análise e classificação das 
propostas escritas, o Pregoeiro deu início à fase de lances verbais, nos termos dos incisos VIII e IX 
do ali. 40,  da Lei Federal 10.520/02, que foram registrados em documento anexo ao processo. 
Procedida as negociações e lances, foi(ram) declaradas vencedora(s) parciais com lances finais as 
seguinte(s) empresa(s): INTELLGESTE - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA 
Inscrito no CNPJ sob o N°. 29.856.088/0001-20, no Item 01, com o valor global de R$ 21.000,00 
(vinte e um mil reais). E no Item 02 com valor global R$ 13.056,00(treze mil e cinquenta e seis reis 
reais). FASE DE HABILITAÇÃO: Em seguida passou-se a verificar a documentação de habilitação 
da (s) empresa vencedora(s) declarando-a(s) INABILITADA a empresa ALFA CONSULTORIA E 
SERVIÇOS, por não apresentar atestado compatível com objeto e não apresentou termo de abertura e 
encerramento de balanço, não atendendo o edital; HABILITADA(S) apenas a empresa por 
apresentar documentação conforme exigido no edital de licitação. Fora solicitado na presente sessão, 
a empresa vencedora e habilitada a propostas ajustada portanto a apresentada por nao apresnetar 
lances, e empresa INTELLGESTE - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA, 
solicitou a acomissão diligenciar o lictante Alfa Consultoria e Serviços referente ao atestado de 
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capacidade t'ecnica. O pregoeiro indagou ao(s) licitante(s) presente(s) se contestaria(m) o 
julgamento do presente certame, mormente quanto ao prazo recursal cabível, onde todos desistiram 
expressamente do direito ao presente prazo de recurso. Nada mais havendo a constar fora encerrada a 
presente sessão e lavrada a presente ata que vai assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitante(s) 
preente(s). GUARACIABA DO NORTE/Ce/CE, 09 de Julho de 2020. 

Tamin M 
Pregoeiro 

quita A 

INTELLGESTE - Anton 
	

ANOLOGICA LTDA 
io Carlos Costa Aires 

Licitante 

WN WUTOkA E SERVIÇOS 
Geyson Cavalcante Alves 
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