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

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro do ano de 2020 (dois mil e vinte), às
14h16 (quatorze horas e dezesseis minutos), 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 24 de setembro o Pregoeiro, através do sistema Licitações-e,
convocou a empresa IP Sistemas a encaminhar a proposta recomposta e a documentação
complementar de habilitação às 17h42min. Considerando que o horário de
funcionamento do IPREM às sextas feiras é de 8h às 14h, na segunda feira é das 12h às
18h e que os itens 10.2.2 e 11.1.2 do Edital preveem que a proposta recomposta e a
documentação complementar de habilitação tem um prazo máximo de 24 horas, desta
forma o prazo final para recebimento da documentação era às 12h do dia 28 de
setembro de 2020. A empresa IPM Sistemas encaminhou no dia 25 de setembro as
10h02 a proposta recomposta e documentações dos senhores Marcio Aparecido
Carneiro, graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e pós graduado em
Gestão da Tecnologia da Informação e João Carlos de Oliveira Franco, graduado em
Sistemas de Informação e pós graduado em Gestão de Projetos, cujos os atestados de
capacidade técnica já haviam sido encaminhados anteriormente pelo sistema Licitações-
e e emitidos pela Prefeitura Municipal de Campo Belo. Na sexta-feira às 17h50min
encaminhou documento informando que os profissionais detêm conhecimento e
capacidade para realizar alterações e customizações na linguagem PHP e Java (nativa
web) na qual o sistema foi desenvolvido. O senhor pregoeiro informou que, na sexta-
feira dia 25 de setembro as 14h23min foi feito contato com a Prefeitura de Campo Belo,
que forneceu atestado de capacidade técnica para a empresa IPM Sistemas e para os
técnicos citados, o senhor João Paulo informou que a empresa IPM tem atendido as
expectativas e que seus funcionários têm sido capazes de realizar as customizações
necessárias. Considerando que todos os membros da equipe de apoio concordaram que a
empresa cumpriu os requisitos de habilitação, o pregoeiro decidiu pela habilitação da
empresa IPM Sistemas Ltda. A empresa encaminhou proposta recomposta no valor
vencedor da licitação, R$ 130.000,00 (Cento e trinta mil reais). Ficam convocados os
licitantes para sessão pública a ser realizada no dia 29 de setembro de 2020 às 16h nos
termos do item 13.1 do Edital.



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, 28 de Setembro de 2020.
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