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Aos 21 (vinte e um) dias do mês de fevereiro de 2019 (dois mil e dezenove), às 08h30min, na Prefeitura 
Municipal de Horizonte, situada à Av. Presidente Castelo Branco, N° 5100, Centro, reuniu-se a Comissão de 
Pregão nomeada pela Portaria N° 505/2019 de 05 de fevereiro de 2019, composta pelos servidores, Rosilândia 
Ribeiro da Silva - Pregoeira, José Thiago de Carvalho, Francisca Jorangela Barbosa Almeida e Erandir 
Pereira de Sousa - membros da equipe de apoio, com a finalidade de dar prosseguimento ao PREGÃO 
PRESENCIAL N° 2019.01.21.1 - PP, cujo o objeto é a Contratação de empresa para serviços de 
implantação, locação e operacionalização de sistemas de informática (SOFTWARE) para controle da 
merenda escolar, de acordo com o PNAE e demais normas vigentes, e em plataforma WEB para atender às 
necessidades das Escolas de Ensino Fundamental, Centros de Educação Infantil e Secretaria de Educação 
de Horizonte/CE (Exclusivo ME/EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referência. Às 
08h:30min a Pregoeira deu inicio a sessão, juntamente com a equipe de apoio, registrando o comparecimento a 
sta sessão de 01 (um) representantes das 02 (duas) empresas participantes, sendo ele: 

LICITANTE PRESENTE 

PROPONENTE 	 i 	REPRESENTANTE 	1 	CPF 
FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇOES 

.T,n á. 1•1 	 1 ANTONIOADAIU VIANA NUNES 1 359.151.02347 

Em seguida comunicou que a empresa FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA -ME cumpriu o 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a apresentação da Planilha de custos de sua proposta de preço, tendo a 
Comissão analisado e aceito as comprovações apresentadas, declarando a empresa Classificada. Prosseguindo, 
a Pregoeira, abriu o envelope N.° 02 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) do licitante vencedor. Em 
seguida analisou a documentação juntamente com a Equipe de Apoio e após analise deu vista ao licitante 
participante, ato continuo declarou HABILITADA a empresa FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES 
LTDA -ME, tendo em vista que o mesmo cumpriu as normas editalicias e as normas da Lei Federal N° 
8.666193 e Lei Federal N° 10.520/02. Logo após a Pregoeira perguntou ao licitante participante se existia por 
pane dos mesmo, alguma intenção de entrar com recurso contra a decisão da Comissão, para que fosse 
registrada em ata as sínteses das suas razões, conforme faz constar no item 8.1 do Edital. O representante 
resente NÃO manifestou intenção de recorrer, concordando todos com os procedimentos deste certame. 

`Portanto, nada mais havendo a tratar nem a declarar, a Pregoeira deu por encerrada a sessão às l IhOOmi.n, do 
que para constar foi lavrada a presente Ata, que vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da equipe de apoio 
e pelo licitante presente. 

Função 
p4 

Nome 
Pregoeira: Rosilândia Ribeiro da Silva 

Membro: Francisca Jorangela Barbosa Almeida  

Membro: José Thiago de Carvalho 

Membro: Erandir Pereira de Sousa 

CIJI: 
1 FISCALIZAR PONTO COM 1 ANTONIO ADAJU 	359.151.023-87 IttZTZ iZ //$) 1 
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Aos 7 (sete) dias do mês de fevereiro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 08h30min, na Prefeitura 
Municipal de Ilorizonte, situada à Av. Presidente Castelo Branco N °  5100, Centro, reuniu-se a Comissão 
Permanente de Pregão nomeada pela Portaria N° 505/2019 de 05 de fevereiro de 2019, composta pelos 
servidores Rosilândia Ribeiro da Silva . Pregoeira, José Thiago de Carvalho, Francisca Jorangela Barbosa 
Almeida e Erandir Pereira de Sousa- membros da equipe de apoio, com a finalidade de dar inicio aos 
procedimentos de recebimento e abertura c julgamento dos envelopes concernente às propostas de preços e 
envelopes dos documentos de habilitação da licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL N°. 
2019.01.21.1 -  PP cujo objeto é Contratação de empresa para serviços de implantação, locação e 
operacionalização de sistemas de informática (SOFTWARE) para controle da merenda escolar, de acordo 
com o PNAE e demais normas vigentes, e em plataforma WEB para atender às necessidades das Escolas 
de Ensino Fundamental, Centros de Educação Infantil e Secretaria de Educação de Horizonte/CE 
(Exclusivo ME/EPP), conforme especificações contidas no Teimo de Referência. As 08h30min a 
Pregoeira deu inicio a sessão e solicitou dos proponentes o CREDENCIAMENTO e os envelopes N.° 01 
(PROPOSTA DE PREÇOS) e N.° 02 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO). Compareceram a esta 
sessão 02 (dois) Droponentes, sendo eles: 

PARTICIPANTES 

	

PROPONENTES 	1 	REPRESENTANTES 	1 	CPF 
I FISCALIZAR 	PONTOO 	COMI 
ett 'vrAto 1 =N.'tsr' 	 1 ANTONIO ADAIU VIANA NUNES 1 359.151.023.87 

A Pregoeira acompanhada da Equipe de Apoio analisou os Documentos de Credenciamento dos 
representantes e as condições de participação das empresas e colocou a disposição para rubricas e analises dos 
licitantes presentes. Logo após comunicou que os proponentes e seus representantes relacionados a seguir, 
cstAo credenciados de acordo com os documentos de credenciamento e condições de participação em anexo, 
conforme item 2.2 do edital. 

LICiTANTES CREDENCIADOS 
PROPONENTE 1 	REPRESENTANTE 1 	CPF 

FISCALI ZAR 	PONTO 	COMI 
SOLUÇÕES LIDA (ME) 

ANTONIO ADAIU VIANA NUNES 1 1 	359.151.023-87 

G&T CONTROLLER LTDA (ME) 1 	rnst CLAUDIO FALCÃO NOBRE 1 	814.644.01349 

A Pregoeira procedeu à abertura dos envelopes N.° 01 (PROPOSTA DE PREÇOS).  A Comissão analisou as 
propostas e em seguida a Pregoeira comunicou o resultado da análise das propostas de preços, fazendo as 

G&i' CONTROLLER LTDA (ME) 	 1 CLASSIFICADA para o lote único. 

Logo após, passou para fase de lances verbais dos proponentes classificados, sendo composta a planilha de 
lances verbais da seguinte forma: 

LOTE ÚNICO  

VALOR 	1° 	2° 	 ° 	 r ° PROPONENTES 

	

INICIAL EM LANCE 	LANCEJ LANCE j LANCE 
fISCAlIZAR PONTO COM 	Ri 	Ri 	Ri 	R$ 	SEM 
S01 UCOES LTI)A (ME) 	 33.500,00 	31.000,00 	30.000,00 	27.000,00 	LANCE 

G&T CONTROLLER LA 1E) i 	Ri 	R5 - H 	-R5 	SEM 
45.000,00 	32.000.00 	30.500,00 	LANCE $k' \~r_

coMissÃo PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidenzc Casulo Branco, n SIDO. Canto C 'P 2.UO.000. iion,ontcic 
Fone: (85) 3336.1434 
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HORIZONTE 
Pá í 

PROPONENTES 

iSCALIZAR PONTO 
SOLUÇÕES LTDA (ME) 
	

27.000.00 

Portanto de acordo com a planilha de lances verbais está classificada a seguinte empresa com o seguinte 
valor: 	 - 

Resumo com Valores Finais 
Vencedor 1 	 Valor Final 

FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES Lote  
LTDA (ME) Único - R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) 

Após a finalização dos lances verbais o Sr. JOSÉ CLAUDIO FALCÃO NOBRE, representante da empresa 
G&T CONTROLLER LTDA (ME), pediu à Pregoeira que a mesma solicitasse da empresa arrematante a 

n apresentação da planilha de custos unitários, para atestar a exequibilidade de sua proposta de preços, pois, o 
mesmo entente que os preços finais não estão compatíveis com o valor de mercado se levar em consideração 
que os serviços são para serem prestados em 50 unidades escolares mais a Secretaria de Educação. A 
Pregoeira, conforme faculta o edital, nos itens 7.9.1 c/c 7.9.2, decide suspender esta sessão para atender a 
solicitação do licitante, com vistas a analisar a proposta de preços final da empresa FISCALIZAR PONTO 
COM SOLUÇÕES LTDA (ME), determinando neste momento à referida empresa arrematante que 
apresente conforme item 7.6. 15 do instrumento convocatório, PLANILHA DE CUSTOS UNITÁRIOS que 
comprove a exequibilidade de sua proposta, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar deste momento, 
sob pena de desclassificação. Para as demais fases deste pregão as licitantes serão convocadas através de 
jornal de grande circulação estadual. Portanto, nada mais havendo a tratar nem a declarar, a Pregoeira deu 
por encerrada a sessão às 1 lhO0min, do que para constar foi lavrada a presente Ata, que vai assinada pela 
Pregoeira, pelos membros da equipe de apoio e pelos licitantes presentes. 

COMISSÃO DE PREGÃO 
Função Nome ,—\Assinatura 

Pregoeira: Rosilândia Ribeiro da Silva  

Membro: José Thiago de Carvalho  

jMembro: Francisca Jorangela Barbosa Almeida 

Membro: Erandir Pereira de Sousa  
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LICITANTES PARTICIPANTES 

PROPONENTES REPRESENTANTES CPF £SIfflTpRA / 
FISCALIZAR 	PONTO 

ANTONIO ADAIU VIANA 359.151.023-87 / 
(ME) NUNE 

7 
G&T 	CONTROLLER JOSÉ CLAUDIO FALCÀO  LTDA (ME) NOBRE 814.644.0 

 , 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo lIrdnco. n°  5100, centro, CEP: 62.880-000, Horizonte/CE 
Fone: (85) 3336.1434 


