
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA

DE MAIRIPOTABA
Estado de Goiás

ATA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REFERENTE AO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE

~I.II~U'''"' DE PREÇOS PARA COMPRAS E SERViÇOS" SOB N° 001/2017

horas do dia 15 de maio de 2017 na sede da PREFEITURA
NICIPAL DE MAIRIPOTABA, sito à RUA JOAO MANOEL, CENTRO,
'u-se a Comissão Permanente de Licitação, nomeada pelo Decreto número
/2017 de 02/01/2017, sob a presidência do Sr.(a) SINEZIO MESSIAS
RTOLlNI e na presença dos membros GLENIA CANDIDO SILVA PEREIRA,

IELLE PEREIRA ROSA e MARCELO MARTINS FERREIRA, para
alizar o julgamento da licitação supra citada, tendo por objeto a Contratação

de Empresa especializada em implantação e prestação de serviços de locação
de Softwares, com acesso via internet através de quaisquer dispositivos
eletrônico (Smartphone, Tablet, etc), em qualquer localidade do país, que
atendam legislações especificas, em especial os departamentos de
Contabilidade Pública, Administração de Pessoal - Folha de Pagamento,
Patrimônio, Almoxarifado, Arrecadação, Compras, Licitação, Tesouraria,
Controle de Veículos (Frotas), Controle de Processos (Protocolo) com consulta
via internet, Cemitério, Assistência Social, Portal de Transparência, E-sic, tudo
em conformidade com as especificações técnicas e serviços descritos nos
anexos, para atendimento à Legislação vigente e às normativas do Tribunal de
Contas, em atendimento ao executivo da Prefeitura, demais órgãos e fundos do
Poder Executivo. Foi credenciada para o presente certame a empresas CNPJ
N°37.615.788/0001-50 MEGASOFT INFORMATICA LTDA. Apresentou
tempestivamente os envelopes contendo a documentação e propostas, a~,
proponente: 37.615.788/0001-50 MEGASOFT INFORMATICA LTDA. Enviou
representante a empresa: 37.615.788/0001-50 MEGAS?FT INFORMATICA I
LTDA Representante: CPF nO141.228.698-03 PAULO SERGIO RODRIGUES
DA SILVA. Passa-se então a abertura do envelope contendo a documentação 1\
referente a fase de habilitação, bem como, análise das mesmas pela Comissão ~ ,
Permanente de Licitação e pelo representante da proponente presente. Após '
minuciosa verificação foi constatado que, a empresa CNPJ N0 \
37.615.788/0001-50 MEGASOFT INFORMATICA LTDA, foi considerada
habilitada neste certame. Perguntado sobre a interposição de recursos, o
representante da proponente presente abriu mão do direito de recurso,
conforme Termo de Desistência em anexo, passa-se a abertura do envelope da
proposta e análise da mesma. Passando à análise do item, o proponente CNPJ
N° 37.615.788/0001-50 MEGASOFT INFORMATICA LTDA sagrou-se vencedor
do item "Contratação de Empresa especializada em implantação e
prestação de serviços de locação de Softwares, com acesso via internet
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através de quaisquer dispositivos e/etrônico (Smartphone, Tablet, etc),
em qualquer localidade do país, que atendam legislações especificas, em
especial os departamentos de Contabilidade Pública, Administração de
Pessoal - Folha de Pagamento, Patrimônio, Almoxarifado, Arrecadação,
Compras, Licitação, Tesouraria, Controle de Veículos (Frotas), Cemitério,
Assistência Social, Portal de Transparência, E-sic, tudo em conformidade
com as especificações técnicas e serviços descritos nos anexos, para
atendimento à Legislação vigente e às normativas do Tribunal de Contas,
em atendimento ao executivo da Prefeitura, demais órgãos e fundos do
Poder Executivo" pelo valor de: R$ 32.000,00 (Trinta e Dois Mil Reais). Dada
a palavra aos presentes e uma vez que nenhum fez uso, encerra-se a presente
ata que vai assinada pela Comissão Permanente de Licitação e pelos
representantes das proponentes presentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA-GO, 15 de maio de 2017.
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