
 
  

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL  
  

Às 10h05 do dia 16/03/2020, na sede da Câmara Municipal, reuniram-se o 

Pregoeiro: JOSÉ PIRES NETO, e a respectiva equipe de apoio, designados pelo ato de 

nomeação (Portaria: 10 de 14/02/2019), para realização da sessão pública de licitação, 

modalidade Pregão Presencial nº: 0001/2020, Processo Administrativo nº: 000003/20 - 

que tem por objeto a prestação de serviços de locação da versão executável de softwares 

de gestão do legislativo, por tempo determinado, bem como os serviços de locação 

mensal, instalação, implantação e treinamento dos servidores; complementado com 

consultoria especializada e suporte local ou remoto, já inclusas alterações legais e 

manutenções corretivas. 

 

CREDENCIAMENTO 
  

             Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos 

interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para 

formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na 

seguinte conformidade: 

  

EMPRESA 
DOCUMENTO 

DA EMPRESA 
REPRESENTANTE 

DOCUMENTO DO 

REPRESENTANTE 

DIRETRIZ 

INFORMÁTICA 

EIRELI 

22.493.902/0001-

40 

RONALDO VITOR 

MONTUANI 

144.563.048-63 - 

243912365 

   

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento. 

  

            Em seguida recebeu a(s) Declaração(ões) do(s) Licitante(s) de que atende(m) 

plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes 

contendo a  Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente. 

  

            Passou-se então a fase de abertura e análise das propostas de preço dos 

Licitantes participantes do certame, sendo  numeradas  e  rubricadas  pelo  Pregoeiro, 

que  efetuou   a  leitura, em  voz  alta, dos  preços  apresentados,  conforme  segue: 

  

PROPOSTA 

  

 Item: 1-SISTEMA SECRETARIA  

Fornecedor Marca 
Valor das 

Propostas 
% Data/Hora Situação 

DIRETRIZ 

INFORMÁTICA EIRELI  
R$ 39.220,00 100,00 

16/03/2020 - 

10:07:50 
Selecionado 

 



 
FASE DE LANCES 

  

            Em seguida o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas 

selecionadas que ficaram dentro da margem de 10% (dez por cento) da menor proposta 

a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os 

demais em ordem decrescente de valor. A seqüência de ofertas de lances ocorreu da 

seguinte forma: 

   

 Item: 1 - SISTEMA SECRETARIA  

 Rodada nº:1 

Fornecedor Valor % Data/Hora 
 

DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI 
R$ 

32.860,00 
100,00 

16/03/2020 - 

10:18:02  

 Rodada nº:2 

Fornecedor Valor % Data/Hora 
 

DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI 
R$ 

32.860,00 
100,00 

16/03/2020 - 

10:18:12  

  

CLASSIFICAÇÃO 

   

            Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem 

decrescente de valor, na seguinte conformidade: 

   

 Item: 1 - SISTEMA SECRETARIA  

Fornecedor Valor Classificação 

DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI R$ 32.860,00 1º - Lugar 

  

NEGOCIAÇÃO 

 

                   Negociada a redução do preço da menor oferta, o Pregoeiro considerou que 

o preço obtido, abaixo especificado, é ACEITÁVEL por ser compatível com os preços 

praticados pelo mercado, conforme apurado no processo de licitação ou 

INACEITÁVEL (justificar). 

  

Item: 1-SISTEMA SECRETARIA  

Fornecedor Valor Negociado Valor Vencedor Situação 

DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI R$ 32.860,00 R$ 32.860,00 Vencedor 

  

HABILITAÇÃO 

   

Aberto o 2º Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e 

analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos 

estabelecidos no Edital.  

  



 
Os documentos de habilitação examinados e as propostas dos credenciados 

foram rubricados pelo Pregoeiro e pelos membros da Equipe de Apoio e colocados à 

disposição dos Licitantes para exame e rubrica.  

  

RESULTADO 

  

À vista da habilitação, foi declarado: 

  

Produto Fornecedor Marca 
Valor 

Vencedor 
Situação 

1 - SISTEMA 

SECRETARIA 

DIRETRIZ INFORMÁTICA 

EIRELI  
R$ 32.860,00 Vencedor 

   

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA 
  

Não interposição de recursos. 

  

ENCERRAMENTO  
  

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada 

pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes dos licitantes 

relacionados. 

  

 

REPRESENTANTE(S) DA(S) 

EMPRESA(S) 
PREGOEIRO E A EQUIPE DE APOIO 

 

 

RONALDO VITOR MONTUANI 

CPF:144.563.048-63 
RG:243912365 

Empresa: DIRETRIZ INFORMÁTICA 

EIRELI 

 

 

 

 

JOSÉ PIRES NETO 
CPF:013.072.216-29 

Pregoeiro(a) 

 

 

NATÁLIA DE MELO GONÇALVES 
CPF:057.582.216-35 

Equipe 
 

 


