SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SACRAMENTO-MG
Autarquia Municipal criada pela Lei 51/67 de 24/11/1967
CNPJ: 24.334.872/0001-54 – Inscrição Estadual: 569.714.840-0096
Praça Cônego Hermógenes, 95 – Centro – 38190-000 Sacramento – MG
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PREGÃO PRESENCIAL 0009/2017
ATA DA REUNIÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTAS
PROCESSO DE COMPRA Nº 188/2017

Às 9:00 horas do dia 22 de setembro de 2017, reuniu-se a Pregoeira e sua Equipe de Apoio,
nomeados pela PORTARIA SAAE SAC 003/2017, na Rua Arnaldo Zandonaide, n. 520,
Sacramento-MG, para recebimento e julgamento de propostas do Pregão Presencial nº 009/2017,
cujo objeto é CESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA AUTOMOTIZAÇÃO DE SISTEMAS,
solicitado por Inês Cristina Pacheco de Oliveira do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Sacramento, de acordo com as especificações e quantitativos descritos no Edital 010/2017, cujo
extrato de aviso foi publicado no Jornal local e site do SAAE no dia 01 de setembro de 2017, com
retificação publicada em 15/09/2017. Declarada a abertura da sessão pela pregoeira, MARIANE
ROSA MOURA, é dado início às apresentações e ao recebimento dos envelopes de
documentação e proposta.
Credenciamento: São convocados os interessados presentes para credenciamento dos
representantes e declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação das
licitantes participantes do presente processo, a saber:
INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP – CNPJ: 04.225.153/0001-98
Representante: DALTON NUNES VASCONCELOS JUNIOR - CPF: 099.736.156-54
Orientações: Após a rubrica nos envelopes lacrados contendo as propostas e documentação, a
pregoeira orientou o participante e a Equipe de Apoio que o Pregão rege-se em conformidade com
as exigências legais, principalmente no que se refere ao princípio da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência; obedecendo aos preceitos da Lei 10.520/02, a Lei de
Licitações nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. A pregoeira fará a classificação e julgamento
das propostas para todos os itens, deixando para realizar a conferência da documentação exigida
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para habilitação (Envelope Nº 02), no final, ocasião em que será realizada a Adjudicação dos
objetos já classificado às licitantes devidamente habilitadas.

Abertura de propostas: O envelope contendo a proposta da licitante participante do presente
processo foi aberto, a proposta foi avaliada conforme os critérios de julgamento estabelecidos pelo
edital. A classificação desta proposta resultou conforme registrado a seguir:
INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP – CNPJ: 04.225.153/0001-98
Lote único: R$ 37.600,00
Propostas classificadas de acordo com o critério de julgamento estabelecido no edital: Menor
preço global
As propostas foram analisadas e classificadas conforme as exigências do edital. Selecionadas a
proposta de menor valor e aquelas que se enquadram em até 10% (dez por cento) do valor da de
menor preço para início da fase de disputa de lances.
Disputa de lances: Sendo dado início às ofertas através de lances verbais de forma sucessiva,
tendo como parâmetro a proposta de menor preço, objetivando uma redução nos preços
propostos. Os preços propostos são registrados conforme a seguir:
INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP – CNPJ: 04.225.153/0001-98
Lote único: R$ 35.400,00

Negociação: Encerrados os lances, a pregoeira negocia com o representante da menor proposta,
na tentativa de conseguir baixar o preço. O representante manteve sua proposta.
Habilitação: Após a fase de lance e classificação das propostas, a pregoeira junto à Equipe de
Apoio, passa à análise da documentação exigida para habilitação do licitante classificado em
primeiro lugar. São abertos os envelopes nº 02 (documentação), resultando conforme registrado a
seguir:
INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP – CNPJ: 04.225.153/0001-98
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Habilitado
A documentação de habilitação do licitante classificado em segundo lugar foi devolvida a sua
representante.
Recursos: Em decorrência dos resultados obtidos na fase anterior (Habilitação), o presente
assina o termo de desistência da intenção de interposição de recursos (em anexo); a pregoeira
decide pela não abertura do prazo recursal e decide também avançar imediatamente para a fase
seguinte, conforme determina a Lei 10520/2002.

Adjudicação: Não havendo nenhuma manifestação de recurso, a pregoeira adjudica os objetos
do presente processo conforme o registro a seguir:
INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP – CNPJ: 04.225.153/0001-98

001 CESSÃO MENSAL DE SISTEMA DE LEITURA COMPOSTO POR 02 MÓDULOS(
12,0000 SERVIÇO

x

1.700,0000 Item:

20.400,00

002 CESSÃO MENSAL DE SISTEMA DE ORDEM DE SERVIÇO COMPOSTO POR 02
12,0000 SERVIÇO

x

1.000,0000 Item:

12.000,00

003 INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE BANCO DE DADOS(SE NEC
1,0000 SERVIÇO

x

1.600,0000 Item:

1.600,00

004 INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE BANCO DE DADOS(SE NEC
1,0000 SERVIÇO

x

1.400,0000 Item:

1.400,00

Total adjudicado ao fornecedor:

35.400,00

Apresentação dos sistemas: Como já houve a adjudicação dos itens, a apresentação dos
sistemas já será realizada nesse mesmo dia após a sessão pública, obedecendo ao edital
010/2017, item 6.2

Encaminhamento para homologação: Este processo será encaminhado à autoridade superior
para que proceda à homologação da adjudicação feita pela pregoeira, e determinar as
contratações. Determinou a Sra. Pregoeira a publicação da presente ata nos termos da Lei
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8.666/93 e da Lei 10.520/02, para ciência geral e efeitos legais. Nada mais havendo a ser tratado,
após ser lida e achada conforme, vai a presente ata assinada pela Pregoeira e pelos membros da
Equipe de Apoio, e todos os representantes presentes.

Sacramento, 22 de setembro de 2017.
Representantes presentes:
Original assinado
____________________________________________________________
DALTON NUNES VASCONCELOS JUNIOR - CPF: 099.736.156-54
INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP – CNPJ: 04.225.153/0001-98

Comissão de Pregão:

__________________________________
MARIANE ROSA MOURA
PREGOEIRO

________________________________
IVAN AFONSO BORGES
EQUIPE DE APOIO

________________________________
MARCO AURELIO MARTINS BORGES
EQUIPE DE APOIO

