ATA SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO

Às dez horas do dia quinze de setembro de 2016, nas dependências do CREFITO10, reuniu-se o Pregoeiro, sua equipe de apoio, o Presidente da Comissão de
Licitações e o Procurador Dr. Marcos Vinícius de Souza. Sob a presidência do
Pregoeiro foi aberta a presente sessão para tratar do Pregão Presencial 003/2016.
Foi realizado o credenciamento de três empresas: Bee2b Informática Ltda EPP
representada por Maycon Cristhian de Souza; Perfil Computacional Ltda
representada por Felipe Martins Palma de Medeiros: e Perform Tecnologia Ltda
EPP, representada por Gusttavo Altair Gotardo. Recebidos os envelopes nº1 e nº2
dos participantes, circularam para que todos os presentes rubricassem. Realizada a
abertura dos envelopes das propostas as quais foram circuladas e rubricadas por
todos. O representante da empresa Perform Tecnologia Ltda EPP informou que o
projetor incluído em sua proposta referente ao Lote 2 não atende as especificações
do edital, motivo pelo qual a referida empresa foi desclassificada em relação ao
Lote 2. A empresa Bee2b Informática Ltda EPP. apresentou a proposta com o valor
de R$ 48.800,00 (Lote 1) e R$ 27.100,00 (Lote 2), a empresa Perfil Computacional
Ltda, apresentou proposta no valor de R$ 49,459,20 (Lote 1) e R$ 33.455,00 (Lote
2), a empresa Perform Tecnologia Ltda EPP apresentou proposta com o valor de
R$ 48.964,00 (Lote 1) e R$ 27.638,00 (Lote 2). O pregoeiro questionou se alguém
pretende impugnar alguma das propostas e ninguém se manifestou. Não havendo
impugnação ou recurso passa-se à fase de lances. Iniciou-se a fase de lances do
Lote 1. Após cinco rodadas de lances, e não havendo interesse na oferta de novos
lances registrou-se que a empresa Perform Tecnologia Ltda EPP ofertou a proposta
de menor valor para o Lote 1 R$ 44.800,00, ficando em segundo lugar a empresa
Bee2b Informática Ltda EPP com o valor de R$ 44.900,00, e em terceiro lugar a
Perfil Computacional Ltda com R$ 45.600,00. Deu-se inicio à fase de lances para o
Lote 2, após uma rodada de lances a empresa Bee2b Informática Ltda EPP
manteve sua proposta de R$ 27.100,00 e a empresa Perfil Computacional Ltda
melhorou sua proposta para R$ 32.105,00. Não havendo recursos ou impugnações,
passou-se à fase seguinte abrindo-se o envelope de habilitação da empresa
Perform Tecnologia Ltda EPP para o Lote 1 e o envelope de habilitação da empresa
Bee2b Informática Ltda EPP para o Lote 2. O Pregoeiro promoveu a abertura do
envelope de nº 2 das citadas empresas. Realizada abertura dos envelopes e
conferência dos documentos referente à habilitação da empresa Perform
Tecnologia Ltda EPP (Lote 1) e da empresa Bee2b Informática Ltda EPP (Lote 2). O
pregoeiro abre a palavra para a impugnação, não houve impugnação. O pregoeiro
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declarou as empresas Perform Tecnologia Ltda EPP como vencedora do certame
em relação ao Lote 1; e a Bee2b Informática Ltda EPP como vencedora em relação
ao Lote 2, do Pregão 003/16. Todos os participantes renunciaram ao direito de
recorrer dessa decisão. Sem mais assuntos, foram encerrados os trabalhos desta
sessão, sendo esta ata lavrada por mim, Camila Oliveira de Almeida, membro da
comissão, e assinada por todos os presentes, encaminhando o respectivo processo
administrativo ao Presidente deste Regional para que adote as medidas cabíveis.
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