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ATA DA SESSÃO n° 487
PREGÃO ELETRÔNICO n° 197/2017

PROCESSO n° 764/2017

Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas,
no endereço eletrônico www.comprasqovernamentais.aov.br, na sala de reuniões
da administração, no paço da Prefeitura Municipal - térreo, situada na Rua
Octaviano Teixeira dos Santos 1000 - centro, na cidade de Francisco Beltrão -
PR, realizou-se Sessão Pública para recebimento das Propostas de Preços, da
licitação acima citada, sob o critério de julgamento: "Menor preço GLOBAL POR
LOTE", para a Contratação de empresa especializada para implantação de
Software de Gerenciamento dos Serviços da Assistência Social, com licença
de uso, treinamento, suporte técnico e atualizações. Conduzido pela Pregoeira
Nádia Ap. Dali Agnol, designada pela Portaria n° 244/2017, de 10/05/2017. A
divulgação do ato deu-se por Aviso de Licitação, publicado nos jornais: Diário
Oficial do Estado do Paraná edição n° 9948 do dia 19/05/2017 pagina 31; Jornal
de Beltrão do dia 19/05/2017 pagina 3B; Diário Oficial dos Municípios do Paraná
página 80 do dia 19/05/2017; Diário Oficial da União DOU página 194 do dia
23/05/2017; bem como Edital e Aviso disponibilizados no site do Município de
Francisco Beltrão www.franciscobeltrao.pr.qov.br e do Tribunal de Contas do
Estado www.tce.pr.aov.br a partir do dia 18/05/2017. Inicialmente, conforme
consta no edital, o recebimento das propostas iniciais de preços, menor preço
GLOBAL POR LOTE. Ao declarar aberta a sessão, a Pregoeira saudou os
participantes e informou sobre os procedimentos do certame. Findo a fase de
lances de eminência e aleatório dos itens, a pregoeira abriu o prazo conforme
edital, de até 2(duas) horas para as licitantes provisoriamente vencedoras anexem
os documentos referente ao ITEM 13 do edital. A pregoeira comunicou via chat a
CONVOCAÇÃO DE ANEXO, sendoque seriam aceitos documentos de habilitação
e propostas via Sistema. Conforme item 13.1.1.2 Será aceito apenas 01 (UM)
arquivo (COMPACTADO ex.: .zip e .pdf) com os relativos Documentos de
Habilitação e Proposta de Preços. A pregoeira comunicou via chat a
CONVOCAÇÃO DE ANEXO, sendo que seriam aceitos documentos de habilitação
e propostas via Sistema. Conforme item 13.1.1.2 Será aceito apenas 01 (UM)
arquivo (COMPACTADO ex.: .zip e .pdf) com os relativos Documentos de
Habilitação e Proposta de Preços. Após conferência dos lances e consulta no
SICAF, a pregoeira convocou a licitante melhor classificada, cedendo o prazo de
03 (três) horas úteis, conforme item 13.2 do edital, e transcorrido o prazo contatou-
se que a licitante anexou em tempo hábil os documentos solicitados. A pregoeira
comuniciou o licitante quanto ao item 2.1.1 do edital, sendo que o aceite da
proposta/habilitação da licitante provisoriamente vencedora estará condicionado
ao Parecer da Comissão de Análise Técnica da Secretaria Municipal de
Assistência Social, que deverá ser emitido no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis após a realização do certame, imediatamente após o enceramento a
pregoeira comunicou a Secretaria Municipal de Assistência Social e Comissão
Técnica, para emissão do Parecer Técnico, sendo que o solicitado foi emitido no
dia 25 de outubro de 2017 (anexo). Findo a conferência dos demais documentos,
resultou vencedora a empresa: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E
ASSESSORÍA LTDA no LOTE 01 - item 001 R$ 2.000,00; 002 R$ 23.640,00.
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Totalizando R$ 25.640,00. Totalizando R$ 25.640,00 (vinte e cinco mil
seíscentos e quarenta reais). Os relatórios de classificação detalhados seguem
em anexo a presente Ata. Foi divulgado o resultado da sessão pública e foi
concedido o prazo recursa! conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005,
sendo que nenhum licitante interpôs intenção de recurso. Imediatamente após o
enceramento a Pregoeira convocou os licitantes a encaminharem os documentos
constantes do ITEM 13 do edital, original, no prazo de até 03 (três) dias úteis. A
pregoeira informou que após a adjudicação e homologação do Pregão pelo
Prefeito Municipal, as empresas terão o prazo de 5 (cinco) dias assinatura do
Contrato. Nada mais havendo a tratar, a pregoeira declarou encerrados os
trabalhos no dia vinte e sete de outubro de 2017.

t

Nádia Dali Agnoi
PREGOEIRA
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PREGÃO ELETRÔNICO
-DECLARAÇÕES

UASG 987565 - PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRÃO

Pregão Eletrônico 00197/2017

CNPJ/CPF Razão Social/Nome Porte da Empresa
05,982.200/0001- IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDADemais (Diferente de ME/EPP)
00

Data Declarações: 18/10/2017 Declaração MEE/EPP/COOP: ^ ^
15.31 Declaração de Ciência Edital; SIM

DMiaração Fato Superveniente: Declaração de Menor: SIM s Independente de Proposta;
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

Imprimir o
Relatório
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município de FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná
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ATESTADO

PREGÃO ELETRÔNICO N® 197/2017

Atestamos, poro os fins do disposto no item II, subitem 2.1 do Termo de Referencia do Edital de

Pregão Eletrônico n° 197/2017, que o empresa IDS DESENVOLVIMENTO DE SORWARE E ASSESSORIA

LTDA,, vencedora do referido certame, realizou em 25 de outubro de 2017, o demonstração do

Software de Gestão Pública de Assistência Social (IDS Social), tendo o mesmo atendido o todas as

funcionalidades previstas no Anexo I do instrumento convocatório.

Sendo para o momento, aproveitamos para renovar protestos de elevada estima e

distinta consideração. ,

Francisco Beltrão, 25 de outubro de 2017.

Nome e assinatura dos r tâo avaliadora
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CÍbêle de Divisão
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Aux. administfmivo
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PREGÃO ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

Pregão Eletrônico N<^ 00197/2017

RESULTADO POR FORNECEDOR

05.982.200/0001-00 - IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

GRUPO 1 - - - R$ 25.640,0000
Total do Fornecedor: R$ 25.640,0000

Imprimir o
Relatório

Valor Global da Ata: R$25.640,0000
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