
                                                                                 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2017

PREGÃO Nº 001/2017 – TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete (08/06/2017), às 10:00
(dez horas), reúnem-se na sala de licitações sita à Rua Pedro Druszcz nº 160, primeiro
piso,  o  Pregoeiro  Jucileide  Viana  dos  Reis  Dubiela,  nomeada  pelo  Decreto  nº
26.007/2013, designado através do Decreto nº 30.746/2017 para atuar nas licitações
da Companhia Municipal de Habitação de Araucária – COHAB Araucária e Equipe de
Apoio convocada pelo Pregoeiro composta dos servidores que abaixo assinam, com a
finalidade de dar abertura à licitação em epígrafe tendo como objeto a "Contratação de
empresa  especializada  para  fornecimento  de  licença  de  uso  de  aplicativos  de
gestão pública, com acesso simultâneo de usuários, e que atenda as especificações
técnicas,  os  quantitativos  e  os  serviços  técnicos  correlatos,  conforme
características e condições descritas neste Edital  e  seus Anexos".  O valor total
máximo desta licitação para o período de 12 (doze) meses, é de R$ 107.404,97 (cento e
sete mil  quatrocentos e quatro reais e noventa e sete centavos).  O Pregoeiro deu
início à sessão de posse dos envelopes de proposta e habilitação, devidamente lacrados,
os  quais  foram recepcionados  no  Departamento  de  Licitações  e  Compras  conforme
exigido  no  preâmbulo  do  edital  e  os  disponibilizou  ao  representante  presente  para
verificação da regularidade de seus fechos. Entregou envelopes e compareceu à sessão o
seguinte interessado:

EMPRESA CNPJ REPRESENTANTE RG

BETHA SISTEMAS LTDA 00.456.865/0001-67 Jeferson de Brito 5774705-6

Analisados os documentos de credenciamento, o Pregoeiro considera a empresa apta a
seguir no certame e credenciou o respectivo representante. Passou-se então à abertura
do envelope de proposta e, analisada a conformidade desta com o exigido no item 5 e
anexo II do Edital, a proposta é considerada válida. O Pregoeiro solicitou a redução do
valor global proposto, tendo sido ofertado o lance conforme abaixo:

PROPONENTE Betha Sistemas LTDA

Proposta (global) 89.688,52

Lance final (global) 88.798,35

Questionado o representante quanto ao desconto ofertado, este informa impossibilidade
de maior redução nos valores, considerando que os valores atualmente praticados na
COHAB – Araucária são advindos de um contrato firmado no exercício de 2013 e que as
melhorias ocorridas no sistema desde então, requerem atualização dos valores financei-
ros. Verificada a aceitabilidade do lance ofertado, ponderando que os valores propostos
são inferiores aos orçados pela empresa para formação do preço máximo e ponderando
também que o lance final representa uma redução de aproximadamente 17% relativa ao
preço máximo estimado para a licitação, o Pregoeiro considera válido o lance proposto.
Registre-se entretanto, que com relação ao serviço de migração, implantação e treina-
mento para os usuários o valor unitário de R$ 21.638,35 (vinte e um mil, seiscentos e
trinta e oito reais e trinta e cinco centavos) é considerado para todos os módulos, no en-
tanto, conforme o subitem 7.6 do Anexo II do Edital a COHAB Araucária vincula que so-
mente serão instalados e pagos os módulos formalmente solicitados pela Contratante.
Assim, anteriormente à adjudicação do objeto o Pregoeiro solicita que seja apresentado
no prazo de até 02 (dois) dias úteis planilha detalhada referente aos custos individuais
de migração, implantação e treinamento referente aos módulos enumerados nos itens
01 ao 08 da proposta de preços. Referida planilha deverá ser entregue diretamente no
Departamento de Licitações e Compras da PMA, cujo endereço consta no Edital. O Pre-
goeiro passou à abertura do envelope de habilitação da proponente e após análise e ve-
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rificação da regularidade dos documentos apresentados, o Pregoeiro julga a empresa
habilitada e a declara vencedora provisória do certame. Após a fase de lances os preços
unitários propostos foram ajustados em função do percentual de desconto ofertado so-
bre o preço global, nos termos do subitem 7.19.1 do Edital, obtendo-se os seguintes va-
lores:

Item Quant. Descrição dos Sistemas e Serviços
Valor

Unitário
Proposta/R$

Valor total
proposta/R$

Valor Unitário
Lance Final/R$

Valor Total Lance
Final/R$

LOTE 01

1 12 Contabilidade Pública  R$ 838,30  R$ 10.059,60  R$ 830,00  R$ 9.960,00 

2 12 Planejamento  R$ 545,40  R$ 6.544,80  R$ 540,00  R$ 6.480,00 

3 12 Compras e Licitação  R$ 717,10  R$ 8.605,20  R$ 710,00  R$ 8.520,00 

4 12 Patrimônio  R$ 454,50  R$ 5.454,00  R$ 450,00  R$ 5.400,00 

5 12 Folha de pagamento  R$ 545,40  R$ 6.544,80  R$ 540,00  R$ 6.480,00 

6 12 Recursos Humanos  R$ 404,00  R$ 4.848,00  R$ 400,00  R$ 4.800,00 

7 12 Portal da Transparência  R$ 717,10  R$ 8.605,20  R$ 710,00  R$ 8.520,00 

8 12 Frotas  R$ 505,00  R$ 6.060,00  R$ 500,00  R$ 6.000,00 

LOTE 02

1 1
Serviços  de  Migração,  Implantação  e
Treinamento para os usuários.

 R$ 21.856,92  R$ 21.856,92  R$ 21.638,35  R$ 21.638,35 

2 100

Serviços  Técnicos,  após  implantação
dos  aplicativos,  quando  solicitado,
incluindo  deslocamento,  estadia  e
alimentação,  nos  serviços  de  suporte
quando exigida a presença do técnico
in
Loco

 R$ 111,10  R$ 11.110,00  R$ 110,00  R$ 11.000,00 

VALOR GLOBAL  R$ 89.688,52  R$ 88.798,35

Oportunizado ao representante a possibilidade de manifestar intenção de interposição
de recurso, este renuncia expressamente a este direito. A adjudicação estará condicio-
nada à apresentação e aceitabilidade da planilha supra citada. Todos os documentos e
proposta foram rubricados pelo Pregoeiro, equipe de apoio e representante. Nada mais
havendo a tratar, assinam a presente ata o Pregoeiro, equipe de apoio e representante.

Nome Função Assinatura

Jucileide  Viana  dos  Reis
Dubiela

Pregoeiro

Rosane Maria Freitas De Souza
Equipe de Apoio -

Secretária

Magali Paula Bosa
Equipe de Apoio -

COHAB Araucária

Jeferson de Brito Representante
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