ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2018
Processo Administrativo nº 08835/2017
OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação, treinamento e cessão de uso de software integrado de gestão pública nas áreas de Orçamento-programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Pública e Tesouraria, de Administração de Pessoal, de Compras, Licitações e Contratos, de Almoxarifado e Patrimônio, com atendimento ao sistema AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo.
HORÁRIO: 13h (horário de Brasília – DF).
1. ABERTURA DA SESSÃO
Às treze horas (13h) do dia 11 (onze) do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões
licitatórias da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, situada na Rodovia SP 306 nº 1001, Jardim
Primavera, realizou-se a sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e os documentos de habilitação apresentados em razão do certame licitatório em referência. Presentes o PREGOEIRO, FABIO ANTONIO DIAS, bem como a equipe de apoio composta pelos servidores Allan Fadel Vendemiato, Blauner Carpim Correa, Célia Maria Alves Val e Paulo César Aoyagui designados pela Portaria nº 04/2018, de 04 de julho de 2018, para a realização dos procedimentos relativos ao processamento da licitação em referência, do tipo MENOR PREÇO.
2. CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÃO
Declarando aberta a fase de credenciamento, o PREGOEIRO solicitou aos participantes que apresentassem os documentos exigidos pelo edital, inclusive a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação, os quais, depois de analisados e consultados ao sitio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, foram considerados em ordem, ficando credenciadas as empresas abaixo, com seus respectivos representantes:
Empresa nº: 01
Razão Social:

Cecam Consultoria Econômica Contábil E Administrativa Municipal Ltda

PORTE: MÉDIA/GRANDE
CNPJ: 00.626.646/0001-89
Representante: PAULA GAILLARDETZ DE SANTANA
RG: 23240146
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3. ENTREGA DOS ENVELOPES
Em seguida, o PREGOEIRO solicitou que os interessados entregassem os envelopes nº 01 e 02, relativos
às propostas de preços e aos documentos de habilitação, respectivamente. Aberto o envelope nº 01, o
PREGOEIRO declarou encerrada a fase de credenciamento.
4. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
A proposta da licitante, no valor de R$141.540,00 foi examinada e rubricada por todos os presentes, não
sendo observada nenhuma falha, razão pela qual foi aceita pelo PREGOEIRO.
5. FASE DE NEGOCIAÇÃO
Em continuidade aos trabalhos, houve a fase de negociação para o Lote Único, tendo como resultado o
constante no ítem 7.
6. HABILITAÇÃO
Após a negociação do preço, foram examinados pelo PREGOEIRO e membros da equipe de apoio os documentos de habilitação da empresa CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA
MUNICIPAL LTDA, constatando-se a sua REGULARIDADE.
7. ADJUDICAÇÃO
Em seguida, o PREGOEIRO declarou vencedora a licitante abaixo, ADJUDICANDO-LHE o objeto licitatório.
Empresa nº:
Razão Social:
Lote:
Valor:

01
CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA

ÚNICO
R$130.200,00 [CENTO E TRINTA MIL E DUZENTOS REAIS]

Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às 14:10hs (quatorze horas e dez minutos), da qual, eu, CÉLIA MARIA ALVES VAL, lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, segue
assinada por mim, pelo PREGOEIRO, pelos demais membros da equipe de apoio e pela representante da
licitante que permaneceu até a lavratura da mesma.
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PREGOEIRO:
FABIO ANTONIO DIAS

______________________

EQUIPE DE APOIO:

___________________
Allan Fadel Vendemiato

_____________________
Célia Maria Alves Val

___________________
Blauner Carpim Correa

__________________
Paulo César Aoyagui

REPRESENTANTE:
_________________
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