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Às 10:00 horas e 15 minutos de tolerância do dia 30 (trinta) de
Dezembro de 2013, na sede da Prefeitura Municipal de Edéia, Estado de
Goiás, nesta cidade, reuniu-se à comissão permanente de licitação a saber:
ANTONIO TELES DE OLIVEIRA, ROBSON SERGIO DE OLIVEIRA e
DIVINO APARECIDO MARTINS, designados conforme Decreto n°
179/2013, regularmente publicado na forma da lei, sob a Presidência do
Primeiro declarado para proceder à abertura e julgamento da licitação
modalidade convite de n. 0 036/2013 de 18 de Dezembro de 2013, relativo à
possível locação e manutenção de sistema de informática para a Prefeitura
Municipal de Edéia-Go, até 31/ 12/2 014, conforme especificação abaixo: 1) Sistemas de Contabilidade - Contab; 2-) Sistema para confecção e
impressão de Balancetes Mensais. 3-) PPA - Sistema para processamento e
impressão do Plano Plurianual. 4-) LDO - Sistema para confecção e
impressão da Lei de Diretrizes Orçamentárias - Anexos de Metas e Ri scos
Fiscais e Reestimativa e Avaliação Anual do PPA; 5-) LOA - Sistema para
confecção e impressão de Orçamentos Anuais;6-). BAL - Sistema para
confecção e impressão de Balanço Geral Anual; 7-) LRF - Sistema para
confecção e impressão dos anexos da Prestação de contas da Lei de
Responsabilidade Fiscal; 8-) Sistemas de Controle Interno: 9-)
Almoxarifado - Sistema de Controle de Almoxarifado Público; 10).
Patrimônio - Sistema para Controle de Patrimônio Público; 11) SysProt Sistema de controle de Protocolo e tramitação de Documentos Públicos;
12) SisCove ® - Sistema para Controle de Veículos; 13).Licita- Sistema
para Controle de Licitações Públicas; 14) SiSconta- Sistema para Controle
Bancário e Tesouraria; 15) Contrato - Sistema para Controle de Contratos
Públicos.16) FolhaPag - Sistema para confecção e emissão de Folha de
Pagamento; 17) Publicação Eletrônica dos Anexos da Lei de
Responsabilidade Fiscal em formato PDF em página da internet. 18)
Publicação eletrônica dos quadros e demonstrativos em cumprimento da
Lei n° 9755, de 16112/1998, Instrução Normativa TCU n° 28, de

05/05/1999 e Oficio Circular n• 04/99- TCU/SEGECEX, de 14/06/1;~~
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19) Textos e Relatórios do Anexo de Riscos Fiscais e Anexo de Metas
Fiscais; 19) Textos referentes as LEIS da LOA - Lei Orçamentária Anual,
PPA - Plano Plurianual e LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias. Onde
apresentaram
propostas
as
seguintes
Empresas:
NAVEGANT
TECNOLOGIA & TELECOMUNICAÇÕES L TDA-ME, inscrita no CNPJ
sob o n .. 365.075/000 1-27, estabelecida na cidade de Trindade-Go, à Rua da
Constituição, n. 243, Qd-06, Lt-09, Casa 01, centro; ARROBASAT
COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME, inscrita no
CNPJ sob o n 06.220.881/0001 -32,estabelecida na cidade de Edéia-Go., à
Av. Getulio Vargas, Qd-G, Lt-05, St. Santana e FENIX-APICATIVOS
PUBLICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n 12.027.626/0001-70,
estabelecida na cidade de Santo Antonio de Goiás, à Rua Henrique Silva,
Qd-11, Lt-02, St. Sul. Em seguida, o Sr. Presidente recebeu os envelopes
contendo as documentações exigidas no Edital dos representantes das
proponentes, que após as devidas apreciações, constatou-se que todas as
propostas apresentadas, contem as documentações exigidas e dentro dos
prazos legais, momento em que o Sr. Presidente concedeu a palavras a
todos sobre o ato realizado e ninguém usou e, tendo os envelopes das
propostas apresentadas a Comissão de Licitação, com os seguintes valores:
NAVEGANT TECNOLOGIA & TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME,
inscrita no CNPJ sob o n .. 365.075/0001-27, no valor de R$ 2.400,00 (dois
mil e quatrocentos reais) por mês, no valor total de R$ 28.800,00 (vinte e
oito mil e oitocentos reais) ; ARROBASAT COMERCIO E SERVIÇOS
DE INFORMATICA LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o n
06.220.8811000 1-32, no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais)
por mês, totalizando R$ 27.600,00 9vinte e sete mil e seiscentos reais) e
FENIX-APICATIVOS PUBLICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n
12.027.626/0001-70, no valor de R$ 1.900,00 (hum mil e novecentos reais)
por mês, totalizando R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais). Em
seguida, o Sr. Presidente solicitou que os Representantes das proponentes
aguardassem na ante sala e submeteram as propostas
recebidas
em
,
apreciação a Comissão, que, após minucioso estudo constato~
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proposta apresentada pela Empresa
FENIX- APLICATIVOS
PUBLICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n 12.027.626/0001-70,
no
valor de R$ 1.900,00 (hum mil e novecentos reais) por mês,
totalizando R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais). Foi a mais
vantajosa para esta administração, por ser a proposta de menor preço, e
dentro dos critérios estabelecidos pelo presente Edital. o que levou esta
comissão a optar pela mesma, declarando-a vencedora do presente certame
licitatório, conforme critérios estabelecidos na Lei 8.666, de 21 de junho de
1993. Ato continuo, o Sr. Presidente solicitou a presença dos
Representantes das Proponentes, procedendo à leitura da proposta
escolhida pela Comissão, facultando novamente a palavra a todos os
presentes para, querendo, manifestarem, sendo que todos declinaram
novamente de fazer o uso da mesma. Tendo em vista a escolha dos
membros da Comissão Licitatória, decidiram adjudicar o objeto do presente
certame a favor da Empresa FENIX-APICATIVOS PUBLICOS LTDA,
inscrita no CNPJ sob o n 12.027.626/0001-70, estabelecida na cidade de
Santo Antonio de Goiás, à Rua Henrique Silva, Qd-11, Lt-02, St. Sul.
Todas as propostas e documentações foram vistas e passam a fazer parte
integrante desta ata. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da
qual lavrou-se a presente ata, que depois de lida, todos os participantes
concordaram com que ficou estabelecido, renunciando expressamente dos
recursos aos quais tinham direito, e por isso assinam.
ANTONIO TELES DE OLIVEIRA
Presidente

ROBSON SERGIO DE OLIVEIRA
Membro

