
CONTINUAÇÃO DA ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
001/2020

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de setembro do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 16h00
(dezesseis horas), reuniram-se por videoconferência pelo aplicativo Whereby, em virtude da
necessidade do afastamento social provocada pela pandemia do Covid 19, o Pregoeiro Anderson
Mauro da Silva e os membros de sua Equipe de Apoio, Ludmilla Thaís Cabral Silva e Poliana
de Carvalho Oliva designadas pela Portaria nº 006/2020, de 16 de janeiro de 2020; Patrícia
Aparecida Andrade designada pela Portaria 057/2020, de 08 de maio de 2020, e Anelisa de
Carvalho Oliva, designada pela Portaria 156/2020, de 26 de agosto de 2020. Em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei 8.666/93, para dar continuidade aos
procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico nº 01/2020, referente ao processo n.º 15/2020,
cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em locação de sistema integrado, em
nuvem, de gestão orçamentária, financeira e administrativa, incluindo serviços de implantação,
migração de dados, treinamento, manutenção e suporte técnico, conforme especificações
técnicas constantes no Termo de Referência. Conforme estipulado na ata do dia 28 de setembro
o Pregoeiro encaminhou aos licitantes, mensagem no portal Licitações-e, às 16 horas,
declarando a empresa IPM Sistemas LTDA, como vencedora do certame, abrindo o espaço para
os licitantes manifestarem intenção de interpor recurso. Foi registrado no sistema a seguinte
mensagem: Nos termos do item 13.1.1, os licitantes têm 30 minutos para apresentar as razões de
recurso, caso desejem. As razões podem ser encaminhadas por sistema ou por email para
cpl@iprem.mg.gov.br. Como nenhum licitante se manifestou, considerando o item 13.2 do
Edital, o pregoeiro adjudicou o objeto do Processo Administrativo nº 15/2020, pregão eletrônico
nº 01/2020, a contratação de empresa especializada em locação de sistema integrado, em nuvem,
de gestão orçamentária, financeira e administrativa, incluindo serviços de implantação,
migração de dados, treinamento, manutenção e suporte técnico, para a empresa IPM Sistemas
LTDA, no valor de R$130.000,00. O processo gerou uma economia de 8,90% em relação ao
preço médio de R$142.687,99. Nada mais havendo a tratar o Pregoeiro encerrou a sessão, da
qual, para constar, lavrou-se a presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente
assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Pouso Alegre, 29 de Setembro de 2020.
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