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Tipo ATA

Ata de Realização do Pregão Presencial nº 000004/2017
Às  treze horas do dia vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se a
Pregoeira Oficial do SAAE de Ibiraçu, servidora Ágda Krist Cometti e os membros da Equipe de Apoio, os
servidores Valéria De Andrade Do Nascimento Souza e Janaína Sarcinelli Vervloet Da Cruz, designados pelo
Diretor Executivo conforme Portaria SAAE IBI nº 17 /2013, para, em atendimento às disposições contidas na
Lei nº 10.520/2002, realizar os procedimentos relativos ao Pregão Presencial nº  000004/2017, referente ao
Processo SAAE nº 000048/2017, que tem como objetivo aquisição de equipamentos de informática  para
leitura e impressão de faturas do SAAE. 
Em conformidade com as disposições contidas no edital, a Pregoeira efetuou o credenciamento da empresa  
GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CNPJ: 14.393.106/0001-07, sem representação legal.
(documentação e proposta enviada via Correio).  
 No horário estabelecido para o início da Sessão Pública foram recebidos os envelopes contendo as Propostas
de Preço e os Documentos de Habilitação. Procedeu-se à abertura do envelope da proposta e ao registro dos
preços apresentados. 
 Item 01
Coletor de dados, valor unitário R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais). 
 Item 02
Impressora portátil, valor unitário R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 
 Após a análise da proposta de preço, constatou-se que os valores apresentados estão menores que os
estipulados no item 7 do Edital, e tendo em vista que nenhum representante legal estava presente, foi
promovida uma negociação com a Gestão e Tecnologia da Informação, pelo telefone (37) 3222-9406, que
após a negociação não aceitou reduzir sua proposta.  Dando sequência ao procedimento, foi promovida a
verificação dos Documentos de Habilitação, tendo sido constatado que a empresa arrematante entregou toda
a documentação exigida no Edital. Diante do exposto, a empresa foi considerada VENCEDORA dos itens 01 no
valor unitário de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) e 02 no valor unitário de R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos reais).  A pregoeira adjudica o objeto do presente Pregão a Gestão e Tecnologia da informação,
CNPJ: 14.393.106/0001-07. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às treze horas e cinquenta
minutos, cuja ata foi lavrada pela Pregoeira, que assinou em conjunto com a Equipe de Apoio.
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