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ATA DA ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO

LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2019 - CMDM

Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas na "Sala de

Licitações", da Câmara Municipal de Domingos Martins Estado do Espírito Santo, reuniu-se a

pregoeira e equipe de apoio designada na forma da portaria número oitenta e um, de treze de

março de dois mil e dezenove, e assim definidas: Elaine Furtado, Fabiana Maria Uhl e Thamires

Suéli do Nascimento Rasseli. A pregoeira a senhora Thamires Suéli do Nascimento Rasseli fez

abertura da sessão pública do pregão presencial número um de dois mil e dezessete, que tem por

objeto a aquisição de licença de uso de SOFTWARE para a Câmara Municipal de Domingos

Martins. Apresentou proposta a empresa E&L PRODUCÕES DE SOFTWARE LTDA. Realizou

o  credenciamento  a  empresa:  E&L  PRODUCÕES  DE  SOFTWARE  LTDA,  CNPJ:

39.781.752/0001-72, com representação legal do(a) Sr(a). RAFAEL FEITOSA TEIXEIRA, CPF

nº 014.798.616-85. A empresa apresentou declaração de atendimento às exigências habilitatórias.

Obedecendo aos ditames legais foram rubricados em seus lacres os envelopes número um e dois.

Após foi aberto o Envelope número "01" - "Proposta" conforme o Edital o qual foi analisado e

procedido à devida habilitação.  Sendo rubricada por todos os presentes.  A Pregoeira,  após a

análise e de ter oportunizado a vista dos documentos de credenciamento e proposta de preços ao

representante  legal  presente,  perguntou  se  havia  alguma  observação  a  fazer  constar  em  ata

quanto ao credenciamento e proposta de preço da licitante participante. Não houve manifestação.

Foi classificada a empresa especificada a seguir por estar em conformidade com os requisitos do

edital:  E&L  PRODUÇÕES  DE  SOFTWARE  LTDA  com  proposta  no  valor  global  de  R$

90.000,00 (noventa mil reais). Após, deu-se seguimento ao pregão de preços conforme relatório

de lances abaixo. Após os lances, foi conferida a documentação da empresa.. A empresa E&L

PRODUÇÕES  DE  SOFTWARE  LTDA  foi  habilitada  por  apresentar  toda  documentação

conforme exigido. Após a conferência da documentação, foi declarada vencedora a empresa a

seguir discriminada, no seguinte lote: E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA no lote um
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no valor global de R$ 80.400,00 (oitenta mil e quatrocentos reais). O valor total desta licitação é

de oitenta mil e quatrocentos reais. Não manifestou intenção de recurso. Nada mais havendo a

constar foi lavrada esta ata, que segue anexada pelos presentes.

RELATÓRIO DOS LANCES
Lote 1 Rodada 1: E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA lance R$ 90.000,00 (noventa 
mil reais)
Lote 1 Rodada 1: E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA lance R$ 80.400,00 (oitenta mil 
e quatrocentos reais)

THAMIRES SUÉLI DO NASCIMENTO RASSELI
Pregoeira

ELAINE FURTADO
Equipe de Apoio

FABIANA MARIA UHL
Equipe de Apoio

RAFAEL FEITOSA TEIXEIRA
Representante da E L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA
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