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ATA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, 
REFERENTE AO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 01/2017, 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES. 

 
Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às treze horas, 
reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal 
de Venda Nova do Imigrante - ES, instituída pela Portaria nº 009/2017, para realizar o 
Processo Licitatório referente ao Edital de Tomada de Preço nº 01/2017, tendo como 
objeto a contratação de empresa especializada para cessão de licença de uso de 
Software Integrado de Gestão Pública, bem como instalação, conversão, migração e 
customização de dados (caso necessário), treinamento, serviço de manutenção que 
garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas nos softwares contratados, 
atendimento e suporte técnico quando solicitado pela Câmara Municipal de Venda 
Nova do Imigrante-ES, para o exercício de 2018. Para tanto se credenciou apenas a 
empresa E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, CNPJ Nº39. 781.752/0001-72, 
com sede na Av. Koehler, nº238, Centro, Domingos Martins-ES, CEP: 29260-000, 
sendo representada pelo Consultor Comercial, Paulo Roberto Stein. O licitante 
protocolou seus envelopes conforme Edital, dentro do prazo e devidamente 
discriminados: “ENVELOPE Nº 001 – HABILITAÇÃO” e “ENVELOPE Nº 002 –  
PROPOSTA COMERCIAL”. Os envelopes estavam devidamente lacrados e 
protocolizados conforme preceitua o edital, sendo colocados à disposição da Comissão 
e do licitante presente para rubricas dos mesmos. Prosseguindo, iniciou-se a abertura 
do envelope de “HABILITAÇÃO” da empresa participante. Após minuciosa análise de 
toda documentação apresentada, constatou-se que todos os documentos - jurídico, 
fiscal, econômico-financeiro e qualificação técnica foram atendidos. Desta forma, a 
empresa participante foi declarada habilitada e apta para participar da segunda fase. 
Em seguida, passou-se para a segunda fase da Tomada de Preço nº 001/2017, 
referente à abertura do Envelope nº02 – Proposta Comercial. O envelope foi 
devidamente rubricado por todos os presentes e aberto pelo Presidente, obtendo-se o 
seguinte resultado: A empresa E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA cotou os 
valores mensais dos 08 itens e o valor global da proposta ficou em R$ 66.000,00 
(sessenta e seis mil reais). Após análise dos requisitos e verificando que a proposta 
estava de acordo com o edital, consagrou-se vencedora do certame a empresa E & L 
PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA. Abre-se o prazo recursal para os interessados, 
conforme art. 109 da Lei nº 8.666/93. Nada mais a ser tratado, encerrou-se as fases da 
Tomada de Preço nº 001/2017, que para constar, segue assinada peloa Presidente e 
demais membros da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de 
Venda Nova do Imigrante-ES. 
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