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CAMARA MUNICI_l4°AL,DE IGUATU

ATA DA SESSAO PUBLICA UNICA, PARA RECEBIMENTO, ABERTURA, ANALISE E

JULGAMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO AS “PROPOSTAS DE PREQOS" E

“DOCUMENTOS DE HABILITAQAO" DOS INTERESSADOS, EM INSTRUCAO AO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAQAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL

N°. PP-001/2021-CMIIIGUATU-CE.

As 14:15 horas (horérlo local) do dia vinte e seis do mes de fevereiro do ano de dois mil e vinte
e um (26I02I2021), na sala de reunioes da Comisséo Permanente de Licitacao da Camara
Municipal de lguatu, Estado do Ceara, perante a Comissao de Pregao da Camara Municipal
deste Municipio, composta pelos sen/idores: JOSE CANDIDO PAES BARRETO NETO -
(Pregoeiro), FRANCISA ALVES MAGALHAES - (Equipe de Apoio), .1osE ROBERIO DE
SOUZA - (Equipe de Apoio), RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA (Equipe de Apoio), onde
compareceu o seguinte licitante: o senhor Antonio Carlos Costa Aires - Procurador, Representante
Legal da empresa |ntGest - lnteligéncia e Gestao Tecnologica Ltda, inscrita no CNPJ sob o
n°. 29.856.088I0001-20. Para participarem da licitacao acima numerada, que tem por objetivo a
Contratagao solucao em Tecnologia da lnformacao (Tl) com prestacao de servicos de
licenciamento de softwares de gestflo legislativa, aplicagao mobile eletronica, sistema
de protocolo, fluxo do processo legislativo, painel de votagao eletronica, ata
eletronica, e-sic, ouvidoria, web site (portal), gestao de conteudo, customizagao de
layout, migragao de dados, implantacao, treinamento de servidores, suporte técnico e
manutengao, pelo periodo de 12 (doze) meses. Apos horario pré-estabelecido no
instrumento convocatorio, foi dada uma toleréncia de 15 (quinze) minutos para chegada de
possiveis interessados em participarem e/ou acompanharem a instrucéo do presente
certame, conforme horario acima. Ultrapassados os 15 (quinze) minutos de tolerancia, o
Pregoeiro abriu tempo para inicio do credenciamento do representante legal da empresa
licitante presente. Apos a analise das documentacoes de credenciamento apresentadas, foi
proclamado pelo Pregoeiro os seguintes resultados: REPRESENTANTE(Sl
CREDENClADO(S): 0 senhor Antonio Carlos Costa Aires - Procurador, Representante Legal da
empresa lntGest - lnteligéncia e Gestao Tecnologica Ltda, inscrita no CNPJ sob 0 n°.
29.856.088I0001-20. Onde, apés proclamado 0 resultado do credenci - toforam colhi as;
as assinaturas dos membros da Comisséo de Pregéo e do Repres - credenciado 0
Credenciamento, que se encerrou as 14h:40min (horario local). 0% entao, inicio a
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sessao publica para recebimento do envelope indicado sob 0 n°. 01, contendo as
“Propostas do Precos” da empresa proponente. Constatada a inviolabilidade do envelope,
o Pregoeiro procedera, imediatamente, a abertura da Proposta de Precos da empresa
proponente, cujo serao lidas e rubricadas pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelo(s)
representante legal credenciado. Apos constatar a conformidade da proposta com os
requisitos do edital, o Pregoeiro proclamou que as ofertas estao aceitaveis, uma vez que as
mesmas atenderam aos requisitos, especificacoes técnicas e exigéncias do instrumento
convocatorio, e, ainda, apresentaram pre<;0s compativeis com os valores de mercado
conforme relatério de apuracéo de lances abaixo e com as estimativas para a contratacao
pretendida para a Cémara Municipal de lguatu-Ce. Teve inicio, entao, a etapa de lances
verbais de Precos e negociacoes diretas com os representantes legals credenciados das
empresas proponentes vencedoras do certame, conforme o resultado que vem a seguir, de
modo que, as propostas de precos apresentadas serao julgadas pelo critério objetivo de
Menor Preco mensal, conforme edital, sendo:
(VERIFICAR PROPOSTA INICIAL E EVOLUCAO DOS LANCES, CONFORME MAPA DE
APURACAO DE LANCES VERBAIS E NEGOCIACAO A BAIXO):

I VALOR DA PROPOSTA VALOR FINAL
INICIAL NEGOCIADOLOTES

LOTE umco - PROPOSTA INICIAL MENSAL RS 3.400,00 A RS 3.000,00
§})xl.oR FINAUNEGOCIADO ANUAL R$ 40.800,00 R$ 36.000,00

Ao final da sessao publica e proclamado os resultados acima, foi concedida a palavra aos
representante legal credenciado, onde néo houve registro de quaisquer impugnacoes em
face dos resultados que foram proclamados pelo Pregoeiro, tanto na fase de abertura da
propostas de precos com posterior fase de lances verbais e negociacoes de precos, quanto
da abertura da documentacéo de habilitacao da empresa proponente vencedora do certame,
declarando ainda o senhor: o senhor Antonio Carlos Costa Aires - Procurador, Representante
Legal da empresa IntGest - lnteligencia e Gestio Tecnologica Ltda, inscrita no CNPJ sob o
n°. 29.856.088I0001-20, que renuncia ao direito de recurso administrativo previsto no Art.4‘1L
Inciso XVIII da Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002, uma vez que estao de acor 0 e
ratificam todos os atos da Comissao de Pregao e os respectivos ltados proclama o
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pelo Pregoeiro. Logo em seguida, tendo em vista os resultados acima, o presente processo
licitatorio sera encaminhado a Comissao Técnica responsavel pela realizagao do teste de
conformidade do sistema da Iicitacao classificada em primeiro lugar, para que a comissao
possa realizar o teste de conformidade no dia 01 de mar<;o do corrente ano, as 09:00h e
posterior encaminhamento a Autoridade Competente, para apreciacao e analise para fins de
Homologacao. Nada mais havendo a tratar, Eu, JOSE CANDIDO PAES BARRETO NETO,
Pregoeiro, secretariei a presente sessao publica e lavrei os termos da presente ata, que
depois de lida e aprovada por todos os presentes a sessao, sera assinada pelo Pregoeiro,
Equipe de Apoio e pelo representante legal devidamente credenciado, onde foi
disponibilizada para 0 representante legal credenciado uma copia na integra da presente
ata. Deu-se entao, por encerrada, a presente sesséo, as 15:35 horas (horario local).

REPRESENTANTE(S)
EMPRESNS) oeucmoors)

IIII

lntGest - lnteligéncia e Gestao Tecnologica
Ltda § Antonio arlos Costa Aires

R t t L ICNPJ sob 0 I19 29.a5s.oaa/0001-20 eprese" an e ega

coM|ssAo DE PREGAO DA CAMARA M ICIP DE IGUATU-CE.
NONIE ASS UR CARGO
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JOSE CANDIDO PAES BARRETO NETO Pregoeiro
I
\ __ ~ I..........................................................

FRANCISCA ALVES MAGALHAES I Equipe de Apoio
D 2- IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

JOSE ROBERIO DE SOUZA QQAQAM gs) Equipe de Apoio

""""""""""""""""""""""""""""""
RODRIGO RODRIGUES DE OLVEIRA / _ I ._ 5 Equipe de Apoio
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