
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2016

Ata dos irabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos procedimentos
relativos à licitação acima indicada, que objetiva: Contratação de empresa especializada em
implantação e suporte de sistemas informatizados para utilização nos departamentos
administrativos municipais deste município, sistema de contaibilidade e o portal de
transparência, todos os sistemas deverão peimitir a integração, possibilitando assim, a
importação e o intercâmbio de dados, e o servidor de dados deverá ser em nuvem, fora do espaço
físico do órgão, por total custo da empresa contratada. Banco de dados consolidado, com todos
os órgãos do município, sendo executados num mesmo banco de dados permitindo a emissão
tempestiva de relatórios consolidado, mas com controle de peimissões de acesso por usuário.

Foi dada a devida publicidade ao certame, era observância a legislação pertinente, utilizando-
se do seguinte meio de divulgação:
INFORME MUNICIPAL - 11/02/2016;

QUADRO DE DIVULGAÇÃO DO ÓRGÃO REALIZADOR DO CERTAME - 11/02/2016;
SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO - http://WWW.RIACHAO.PB.GOV.BR - 11/02/2016;
JORNAL A UNIÃO - 12/02/2016;
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - 12/02/2016;
PORTAL DO GESTOR - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/PB - 15/02/2016.

Licitante cadastrado neste processo:
PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.

Às 10:00 horas do dia 2'J/02/2C).6, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela
Portaria n° 0002/2016 de 04/01/2016, composta pelos servidores:
M/iRYSÁVIO DA SILVA LIMA - Pregoeiro;
MARCOS ANTÔNIO D.A SILVA - Membro da equipe de apoio;
RENÊ DA COSTA JEREZ - Membro da equipe de apoio;
JOSÉ ÜBERLANDO LIMA DA SILVA. - Membro da equipe de apoio.

Inicialraente, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório, o Pregoeiro abriu
a sessão pública e efetuou o credenciamento do interessado.

Licitante qualificado a participar desta reunião:
PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - Representante: JOSÉ CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA JÚNIOR,
Brasileiro, Casado, Representante Comercial, residente e domiciliado na Rua Leonildo Francisco
de Oliveira, 181 - Casa - Bairro dos Estados - João Pessoa - PB, CPF r.° 930.953.504-06,
Carteira de Identidade n° 1730815 SSP/PB.

Eit. seguida foram identificados os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação
do licitante devidamente qualificado, abrindo-se o envelope Proposta de Preços o qual teve
seus conteúdos rubricados pelos presentes. Analisada a proposta, passou a informar:

O  licitante apresentou propo.;td, no aspecto fcrrr.al, em consonância cora as exigências do
instrumento convocatório.

Procedeu-se o registro de piaçcs apresentados, a divulgação da classificação da proposta e a
convocação do licitante, do í.cordo oom os critérios definidos no instrumento convocatório,
para a apresentação dcs lances. Hesso momento o licitante informou crus não daria lance, pois,
os preços já estavam no limite de ■•pae é praticado no mercado, mas faria uma negociação final
caso esteja habilitado.

Após a conclusão e divulgação do resiilcado da etapa anterior foi aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação apenas dc licitante vencedor, o qual teve seu conteúdo devidamentp
rubricado. .Analisados os elementos c .Pregoeiro passou a informar:

O licitante melhor colocado na fase anterior foi habilitado.








