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ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 
 

Às 10:00(dez) horas do dia 02 (dois) do mês de abril (04) do ano de dois 
mil e dezoito (2018), segunda-feira, na Sala de Reuniões de Licitações 
da Câmara Municipal de Iconha-ES, situada à Rua Muniz Freire, nº 305, 
Centro desta cidade de Iconha-ES, realizou-se Sessão Pública para 
recebimento e abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços e 
os Documentos Habilitatórios, que seriam apresentados em razão do 
certame licitatório na modalidade Pregão Presencial, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços na área de 
tecnologia da informação para fornecimento, licenciamento, implantação, 
treinamento, manutenção e suporte de Sistema Informatizado Integrado, a 
serem utilizados pela Câmara Municipal de Iconha/ES, conforme 
solicitação da Diretoria Administrativa. Presentes a Pregoeira Gabriela 
Anholeti Pereira, bem como a equipe de apoio formada por Patrícia 
Comério Astori e Sabrina Marconsini Sabino. Compareceram à Sessão 
Pública as empresas: E&L Produções de Software LTDA, representada pelo 
Sr. Daniel Gomes Ferreira, portador do CPF n.º 098.725.717-08. Os 
envelopes foram devidamente protocolados em tempo hábil. Passada a etapa 
de credenciamento, a Pregoeira verificou que a empresa E&L Produções de 
Software LTDA apresentou os Anexos I e II devidamente preenchidos, que 
fazem parte do processo, apresentou cópia da identidade do sócio 
devidamente autenticada, apresentou o contrato social original e sua 
carteira de identidade original, sendo devolvidos ao representante e a 
empresa declarada apta a participar do Pregão em epígrafe. Foram 
recebidos os envelopes de n° 01 e de n° 02, Proposta de Preço e 
Habilitação, respectivamente. Ato contínuo foi aberto o envelope 
contendo as propostas de preços, vistoriadas as Propostas Comerciais, e 
passadas às vistas dos presentes, sendo estas aceitas pela Pregoeira. 
Verificado que o valor encontra-se na média apurada das empresas locais. 
E como não houve mais concorrentes, foi descartada a fase de lances, e, 
em conformidade com a legislação foi iniciada fase de negociação direta 
com o representante perguntando se haveria a possibilidade de redução de 
valor. O representante da empresa se manifestou e reduziu o valor total 
para R$ 36.500,00 (trinta e seis mil e quinhentos reais) para 12 meses, 
sendo o valor para Licença de Uso, Implantação e Treinamento que ficou 
com o valor de R$ 500,00 somente para o Sistema de Controle Interno e 
Auditoria que era o único sistema ainda não implantado na Câmara em 
razão do contrato anterior, devendo ser cobrado em parcela única e a 
manutenção mensal no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais). Após 
foi aberto o envelope n° 02, referente à habilitação da empresa E&L 
Produções de Software LTDA, e ao conferir as documentações, a Pregoeira 
entendeu que esta estava pertinente ao exigido no instrumento 
convocatório, declarando-a vencedora da presente licitação. Perguntando 
aos presentes pelo interesse em manifestar recurso, todos foram unânimes 
em afirmar que não tinham interesse. Desta forma, como não houve 
manifestação recursal, a Pregoeira ADJUDICOU o objeto ao vencedor. 
Assim, nestes termos, a presente ata foi lavrada, e segue assinada pelo 
representante, pela Pregoeira e sua Equipe de Apoio. 
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Iconha-ES, 02 de abril de 2018. 
 
 
 

GABRIELA ANHOLETI PEREIRA 
Pregoeira 

 
 

PATRÍCIA COMÉRIO ASTORI              SABRINA MARCONSINI SABINO 
           Equipe de Apoio                     Equipe de Apoio 

 
 
 

DANIEL GOMES FERREIRA                               
E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE Ltda 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


