CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DOS TRABALHOS DA PREGOEIRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0135/2020

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2020

Às dez horas do dia 06 (seis) de maio de dois mil e vinte, na sede da Câmara

Municipal de Bertioga, sito à Rua Reverendo Augusto Paes DÁvila, 374, Rio
da Praia, Bertioga, São Paulo, reuniram-se a Sra. Elaine Amorim Justo Nehme
- Presidente da CPLP e Pregoeira e equipe de apoio composta pelo Sr. Jean
Cario Muniz e Késia Seidel de Almeida Gonçalves, nomeados pelas Portarias
057/2017, 058/2017 e 010/2020, nas dependências deste Legislativo, para a

abertura do envelope de habilitação, conforme a publicação do Edital
001/2020, publicado no Diário Oficial do Município de Bertioga no dia 17 de
abril de 2020, conforme o que especifica a Lei n° 10520/2002. Retiraram o

Edital por meio do site desta Casa de Leis, as empresas Cecam - Consultoria
Econômica, Contábil e Administrativa Municipal Ltda. e M P Lopes Sistemas

de Informação Ltda - ME. Registramos a presença do Sr. José Carlos
Bachareli, portador do RG de n° 21900433 SSP-SP, representante da

empresa Cecam - Consultoria Econômica, Contábil e Administrativa Municipal^
Ltda e do Sr. Milson Perroni Lopes, portador do RG n° 2146515929,

representante da empresa M P Lopes sistemas de Informação Ltda. Iniciamos
os trabalhos com a abertura do Envelope n° 01 da proposta das empresas

acima mencionadas, que encontravam-se ^vidajTÍente lacrados. Foi

informado pela Sra. Presidente da CPLP que^et^esa M P Lopes Sistemas
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de Informação Ltda - ME. participará somente do Lote 2. Passamos a análise
dos documentos da empresa Cecam - Consultoria Econômica, Contábil e

Administrativa Municipal Ltda. que apresentaram os seguintes valores
referentes ao Lote 01: Licenciamento dos Sistemas - Valor inicial mensal R$

52.000,00 (cinqüenta e dois mil reais) e anual R$ 624.000,00 e Serviços
Técnicos- Valor inicial mensal R$ 7.150,00(sete mil, centos e cinqüenta reais)

e anual R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais). A pregoeira iniciou a
negociação sendo acertados os seguintes valores: Licenciamento dos
Sistemas: mensal R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais) e anual

R$

588.000,00(quinhentos e oitenta e oito mil reais)e Serviços Técnicos : Mensal
R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinqüenta reais) e anual R$ 3.600,00 (três mil e
seiscentos reais). Em seguida passamos à análise dos documentos da
Empresa M P Lopes Sistemas de Informação Ltda. que apresentaram os

seguintes valores referentes ao Lote 02: Licenciamento de Sistemas - valor
inicial mensal R$ 3.158,00 (três mil, cento e cinqüenta e oito reais)e anual R$

37.896,00 (trinta e sete mil, oitocentos e noventa e seis reais). Quanto aos
serviços de importação de dados o valor único é de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) e o treinamento inicial/pagamento único R$ 6.800,00 (seis mil e
oitocentos reais) totalizando o valor único de R$ 11.800,00 (onze mil e
oitocentos reais). A pregoeira iniciou a negociação sendo acertados os

seguintes valores: mensal R$ 3.000,00 (três mil reais) e anual R$ 36.000,00
(Trinta e seis mil reais), os demais itens permaneceram inalterados. O Lote 02
totalizou o valor de R$ 47.800,00 (quarenta e sete mil e oitocentos reais). A

pregoeira declarou vencedora do Lote 01, adjudicando em favor da empresa

Cecam - Consultoria Econômica, Contábil é^c^inistfativa Municipal Ltda.
para o lote 02 declarou vencedora adjudicandpí:óm>ravor da empresa M P
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Lopes Sistemas de Informação Ltda - ME. Foi dada a palavra aos presentes
quanto à intenção de apresentação de recursos quanto à abertura do primeiro
envelope sendo negada a intenção pelos mesmos. Os presentes se
manifestaram quanto à prova de conceito que poderá ser feita deforma remota

para os dois lotes. A instalação dos Lote 01 e 02 também poderá ser feita de
forma remota. Quanto ao treinamento deverá ser presencial para os dois lotes.

Tal solicitação para a instalação dá-se em razão da atual pandemia do
C0VID19, posto que não estão em funcionamento hotéis, pousadas e
restaurantes que atendam os técnicos que teriam que ser deslocados para a
cidade com a finalidade de prestar os serviços supra mencionados. Passamos

à abertura do envelope 02, da Habilitação. A empresa Cecam - Consultoria
Econômica, Contábil e Administrativa Municipal Ltda. apresentou todos os

documentos exigidos, inclusive certidão de isenção para o item 7.2.4., 3 do
edital. A empresa M.P. Lopes Sistemas de Informação Ltda - ME,
comprometeu-se a apresentar a certidão de falência atualizada até 30 (trinta)
dias da reabertura do fórum da cidade de origem que encontra-se fechado em

razão da pandemia do C0VID19. Constante no envelope a certidão de falência
datada de novembro/2019. Foi dada a palavra aos presentes quanto à

intenção de apresentação de recursos quanto á abertura do segundo envelope
sendo negada a intenção pelos mesmos. Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Presidente, pelb$~TRembroé^ da
Equipe de Apoio e pelos representantes das empresas licitantes na

Elaine Arnorim Justo Nehme

'residente da CPLP

inadas.
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Jean
Membro da CPLP

Késia 8

eida Gonçalves
embro da CPLP

Representantes:

JOSÉ CARLOS BAC
CECAM - Cônsul

°21900433

ntábil e Administrativa Municipal Ltda.

MILSOISLPERRONI LOPES-

146515929

M.P/Lopes Sistemas de Infori

Ltda - ME

