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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICÍPIO DE DIAS DAVILA - MUNICÍPIO DE DIAS D'AVILA - (BA)
Licitação: (Ano: 2022/ MUNICÍPIO DE DIAS DAVILA/ N° Processo: 1299/2022)
às 09:02:06 horas do dia 02/05/2022 no endereço RUA RAIMUNDO J C TABIREZA
37 CASA, bairro CENTRO, da cidade de DIAS D7WILA - BA, reuniram-se o

Pregoeiro da disputa Sr(a). KARYNNE FRANCA DOREA, e a respectiva Equipe de Apoio,
designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão
N° Processo: 1299/2022 - 2022/18/2022 que tem por objeto Contratação de empresa
especializada em locação de softwares de Gestão de Recursos Humanos, englobando os
serviços de instalação, implantação, conversão, treinamento, manutenção mensal que
garantam as alterações legais, corretivas, evolutivas e atendimento técnico para os
softwares contratados a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dias D'
Ávila e dos Fundos Municipais.
Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:
Lote (1)-LOTE ÚNICO
Data-Hora

01/05/2022 21:47:59:513

Fornecedor

EDZA PLANEJAMENTO CONSULTORIA E INFORMÁTICA
EIRELI

22/04/2022 08:02i5fr66jJ IaGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME

w

Proposta

R$317.599,92

lT R$ 317.600.00

01/05/2022 20:06:28:494! ISTAF TECNOLOGIA LTDA

R$317.600.00

28/04/2022 11:10:44:6531 IFABIANO ALVES DA SILVA

R$ 200.000.00

Após a etapa de lances,, foram apresentados os seguintes menores preços:
Lote (1)-LOTE ÚNICO
Data-Hora

Fornecedor

28/04/2022 11:10:44:6531 IFABIANO ALVES DA Sll VA
02/05/2022 09:11:36:896l [STAF TECNOLOGIA LTDA
02/05/2022 09:12:50:512

EDZA PLANEJAMENTO CONSULTORIA E INFORMÁTICA
EIRELI

22/04/2022 08:02:56:667! [AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMÁTICA I.TDA ME

Lance

R$ 200.000.00

R$ 260.000.00

R$ 300.000,00

IT R$ 317.60000

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o
menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto
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bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e
o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 02/05/2022, às 09:18:40 horas, no lote (1) - LOTE ÚNICO - a situação do lote foi
alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 03/05/2022, às 14:22:53 horas, a situação do
lote foi finalizada.

No dia 03/05/2022, às 14:22:53 horas, no lote (1) - LOTE ÚNICO - a situação do lote foi
alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - KARYNNE
FRANCA DOREA - desclassificou o fornecedor: FABIANO ALVES DA SILVA. No dia

06/05/2022, às 13:30:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/05/2022, às 13:30:06 horas, no lote (1) - LOTE ÚNICO - a situação do lote foi
alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Verificada a
conformidade da demonstração técnica do sistema, conforme relatório técnico expedido pela
comissão responsável de análise, a empresa é considerada vencedora no certame. Aberto

prazo recursal com intenção em até 24 (vinte e quatro) horas corridas e interposição das
razões em 03 (três) dias úteis, conforme disposições legais e editalícias. No dia 16/05/2022,
às 09:19:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/05/2022, às 09:19:06 horas, no lote (1) - LOTE ÚNICO - a situação do lote foi
alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Decorrido prazo de intenção
de interposição de recurso sem que nenhuma empresa manifestasse interesse, licitação
adjudicada.

No dia 16/05/2022, às 09:19:06 horas, no lote (1) - LOTE ÚNICO - pelo critério de menor
preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa STAF TECNOLOGIA LTDA
com o valor R$ 260.000,00.

No dia 03/05/2022, às 14:22:53 horas, o Pregoeiro da licitação - KARYNNE FRANCA

DOREA - desclassificou o fornecedor - FABIANO ALVES DA SILVA, no lote (1) - LOTE

ÚNICO. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não inserir neste
sistema a documentação de habilitação e proposta de preços, conforme determina o item

7.1 do edital. Sentido em que em atenção ao item 14.1 a empresa é considerada
desclassificada.

No dia 16/05/2022, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da
ata:
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Registra-se que, por equívoco, a licitação não foi homologada no sistema licitacoes-e na
data de 12/05/2022 o que ocorreu de fato conforme faz prova o documento de
homologação/adjudicação assinado pela autoridade competente para tanto encartado aos
autos, e sua publicação no Diário Oficial do Município. Tal equívoco não acarreta a nulidade

da licitação, vez que foi dada a devida publicidade aos procedimentos.

No dia 16/05/2022, às 09:20:20 horas, a autoridade competente da licitação - ALBERTO
PEREIRA CASTRO - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa
declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações
detalhadas sobre o andamento do procasso.
KARYNNE FRANCA DOREA

Pregoeiro da dispute
ALBERTO PEREIRA CASTRO

Autoridade Competente

MICHELLE DpSSANTÕã CARDOSO COSTA
lembro Equipe Apoio
Proponentes:
04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME
63.219.026/0001-45 EDZA PLANEJAMENTO CONSULTORIA E INFORMÁTICA EIRELI
07.158.202/0001-05 FABIANO ALVES DA SILVA
03.361.154/0001-05 STAF TECNOLOGIA LTDA
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