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ATA Nº.  01/PP043/2020

Aos tr inta  e  um dias do mês de ju lho do ano dois  mi l  e v inte,  às o i to horas reuniram-

se  na  sala  de  reuniões  do  setor  de  l ic i tações,  os  Senhores:  ERLITON  DE  MELLO 

BRAZ Pregoeiro  Ofic ia l  e  STEFAN FURTADO CHODACHI e SULAMIKE DE OLIVEIRA 

PROFETA  BASTOS membro  da  equipe  de  apoio,  nomeado  através  da  portar ia 

3.164/2019.  A  presente  reunião  tem como  f inal idade  a  real ização  do  Pregão 

Presencia l  de  nº  043/2020,  cujo  objeto  é  a  contratação  de  empresa  especia l izada 

para  prestação  de  serviços  de  Tecnologia  da  Informação  com  a  f inal idade  de 

promover  maior  t ransparência  dos  Atos  de  Gestão  do  municíp io  de  São  Gabrie l  da  

Palha  abrangendo  a  compi lação,  dig i ta l ização  e  indexação  da  legis lação  municipal ,  

fornecimento  de  sistema  para  armazenamento  e  busca  à  legis lação  em  ambiente 

web,  implantação,  migração/conversão de dados e tre inamento ,  para atendimento as 

necessidades  administrat ivas  da  Prefei tura  Municipal  de  São  Gabr iel  da  Palha. 

Protocolou  envelopes  para  part ic ipação  a  empresa:  ÁGAPE  ASSESSORIA  E 

CONSULTORIA  LTDA.  Compareceu  na  sessão  a  senhora  AURENA  RANGEL  DE 

AQUINO  representando  a  empresa  part ic ipante.  Abr indo  a  sessão  o  pregoeiro 

ver i f icou o horár io de protocolo nos envelopes da part ic ipante. A empresa protocolou 

seus  envelopes  dentro  do  prazo  estabelecido  no  edi ta l ,  estando  até  o  momento  

regular  na  l ic i tação.  Deu-se  iníc io  ao  credenciamento  e  nessa  onde  veri f icou-se  que 

a  empresa  atendeu  com  pleni tude  o  edi ta l .  O  credenciamento  se  deu  com  a 

apresentação dos documentos exig idos no capítu lo VI  do edi ta l ,  momento em que fo i  

ver i f icado que  a  empresa cumpriu  o  determinado no  edi ta l  sendo considerada  apta  a 

prosseguir  no  certame.  Concluída  a  etapa  de  credenciamento,  fo i  aberto  o  envelope  

proposta  e  nada  fo i  constatado  de  i r regular ,  estando  a  empresa  classi f icada  na 

l ic i tação.  Foi  procedido  o  lançamento  dos  valores  cotados  no  Programa  responsável  

para  a  real ização  da  etapa  de  lances.  Após  lançados  o  Pregoeiro  deu  iníc io  a  etapa 

de  lances.  Neste  momento,  como  somente  havia  uma  empresa  part ic ipando  da 

l ic i tação,  a  etapa  de  lance  ocorreu  com  debate  de  preços  entre  o  representante  da 

empresa  part ic ipante  e  o  Pregoeiro.  Após  vastas  tentat ivas,  o  Pregoeiro  não  obteve 

redução  de  preços,  pois  o  representante  a legou  que  os  preços  propostos  já  estão 

dentro do l imi te máximo da empresa. Foram adotados como parâmetros de preços os 

menores  valores  obt idos  conforme  preconiza  o  §  2º,  Ar t .  2º  do  Decreto  Municipal 

917/2019  de  04/07/2019.  O  parâmetro  de  preços  adotado  fo i  produzido,  pelo 
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Departamento de Compras desta  Prefei tura Municipal ,  conforme precei tua o d isposto 

na  al ínea  b,  parágrafo  único,  do  ar t .  81  da  Lei  Municipal  2497/2014.  Ao  f inal  a 

empresa  ÁGAPE  ASSESSORIA  E  CONSULTORIA  LTDA  fo i  considerada  vencedora. 

Segue  compondo  esta  ata  o  re latór io  de  lances.  Encerrada  a  etapa  dos  lances,  o  

Pregoeiro  procedeu  com  a  abertura  do  envelope  de  documentação  da  empresa 

vencedora.  Aberto  e  anal isado  os  seus  conteúdos  nenhuma  i rregular idade  fo i  

encontrada  sendo  a  empresa  ÁGAPE  ASSESSORIA  E  CONSULTORIA  LTDA 

considerada  habi l i tada  e,  por  f im,  declarada  vencedora  na  l ic i tação.  Nada  mais 

havendo  a  ser  tratado,  fo i  encerrada  a  reunião  e  lavrada  a  presente  ata  que  vai  

assinada  pelo  Pregoeiro,  sua  equipe  de  apoio  e  representante  presente  e  arquivada  

em arquivo própr io.

São Gabrie l  da Palha, em 31 de ju lho de 2020.
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