CÂMARA DE VEREADORES DE PENHA
ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 83.551.515/0001-07
___________________________________________________________________________________

ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2014
No dia nove de outubro de dois mil e quatorze, ás dez horas, reuniram-se na Câmara de Vereadores de Penha, na
Sala das Comissões, sito à Avenida Antônio Joaquim Tavares, 101, Centro, a Pregoeira Zaira Cristina da Silva
Hanemann, e Equipe de Apoio formada por Glaucia Costa dos Santos Francisco, Ivana da Costa e Tatiane da Silva
Willem, designadas pela Portaria Nº 11/2014, o Assessor Jurídico Wlamir Mendonça Ferreira da Silva e a Contadora
Dayse Cristiane de Souza Germano convocados pela Comissão de Licitação, e o Sr. Wilker Boeira da Rosa
representando a empresa Digital Tecnologia contratada para acompanhamento técnico da sessão pública de
abertura do Processo Licitatório Nº 04/2014, Pregão Presencial Nº 03/2014 referente a contratação de empresa

especializada para fornecimento de licença e locação de sistemas de Gestão Pública, com acesso
simultâneo para usuários da Câmara de Vereadores de Penha, que atenda as especificações técnicas, os
quantitativos e serviços técnicos correlatos, descritos no Anexo I do edital do presente pregão. Ato contínuo
registra-se o comparecimento das Empresa Publica Informatica ltda CNPJ 958367710001-20 tendo como
representante devidamente credenciado o Sr. Giovani De Bortoli e a Empresa Betha Sistemas Ltda CNPJ
004568650001-67 tendo como representante devidamente credenciado o Sr. Ronaldo Amâncio Teixeira. Encerrado
o Credenciamento foram verificadas as Declarações dos Licitantes de que atendem plenamente os requisitos de
Habilitação estabelecidos no Edital e os Envelopes contendo a Proposta e os documentos de Habilitação
respectivamente. Abertos em seguida os envelopes contendo as propostas, as mesmas foram verificadas em sua
compatibilidade com o objeto do presente processo licitatório, ambas foram aceitas, sendo a proposta da Empresa
Publica Informatica LTDA no valor inicial de R$43.800,00 (quarenta e três mil e oitocentos reais) e da Empresa
Betha Sistemas Ltda no valor inicial de R$ 44.247,21 (quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta e sete reais e
vinte e um centavos). Seguindo-se a etapa de lances a Empresa Betha ofereceu em seu último lance o valor de R$
41.500.00 (quarenta e um mil e quinhentos reais). E a Empresa Pública Ltda ofereceu em seu último lance o valor
de R$ 39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos reais) sendo esta a melhor oferta. Aberto o envelope contendo os
documentos de habilitação da empresa Pública Ltda, sendo esta por sua vez, habilitada com cumprimento de todos
os dispositivos do edital, sendo adjudicado-lhe o objeto do presente certame e convocada para fazer a
demonstração dos sistemas licitados no dia 15 de outubro de 2014, as 09:00 horas na sede da Câmara conforme
disposto no edital. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pública do presente pregão, cuja ata vai
assinada pela Pregoeira e membros da Equipe de Apoio.
Sala das Comissões, 09 de outubro de 2014.
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