
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Comissão Permanente de Licitação
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Aos  vinte  e  o i to  dias  do  mês  de  agosto  do  ano  dois  mil  e  v inte,  às  dez  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  048/2020,  cujo  objeto  é  a  contratação  de  empresa  especia l izada 

para  prestação  de  serviços  de  Locação  de  Sistema  de  Gerenciamento  de  Regime 

Própr io  de  Previdência  Social ,  abrangendo:  Insta lação,  Conversão  de  Dados, 

Implantação  do  Sistema,  Manutenção,  Atual ização,  Suporte  Técnico  e  Treinamento 

dos  Usuár ios,  em atendimento  as  necessidades  administrat ivas  do  Inst i tuto  de 

Previdência  dos  Servidores  Públ icos  do  Municíp io  de  São  Gabr ie l  da  Palha. 

Protocolou  envelopes  para  part ic ipação  a  empresa:  FOUR  INFO 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA EPP. Compareceu na sessão a senhor i ta 

JUSSARA  LOURRAINY  FREDERICO  LAN,  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  ver i f icou-se  que  a  empresa  atendeu  com  pleni tude  o  edi ta l .  O 

credenciamento  se  deu  com a  apresentação  dos  documentos  exigidos  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.  A  empresa  FOUR  INFO 

DESENVOLVIMENTO  DE  SOFTWARE  LTDA  EPP  se  qual i f icou  como  empresa  de 

pequeno  porte.  Concluída  a  etapa  de  credenciamento,  foi  aberto  o  envelope 

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

l ic i tação.  Neste  momento  o  pregoeiro  fez  a  le i tura  do  valor  apresentado  pela  

empresa  part ic ipante  sendo  este,  R$  1.200,00  (Mi l  e  duzentos  reais)  mensais,  

perfazendo um tota l  de R$ 14.400,00 (Quatorze mil  e quatrocentos reais) .  Após l idos 

os  valores  in ic iais  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  a  representante  

a legou que os preços propostos já estão dentro do l imi te  máximo da empresa. Foram 
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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  I nst i tuto  de  Previdência  dos  Servidores 

Públ icos  do  Municíp io  de  São  Gabr ie l  da  Palha . Ao  f inal  a  empresa  FOUR  INFO 

DESENVOLVIMENTO  DE  SOFTWARE  LTDA  EPP  fo i  considerada  vencedora.  Segue 

compondo esta  ata  o  relatór 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 ir regular idade  fo i  encontrada  sendo 

a empresa FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA EPP 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 28 de agosto de 2020.

ERLITON DE MELLO BRAZ
Pregoeiro

STEFAN FURTADO CHODACHI
Equipe de apoio

SULAMIKE DE OLIVEIRA PROFETA 
BASTOS

Equipe de apoio

JUSSARA LOURRAINY FREDERICO LAN

Representante


