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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

COiMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA OOi - PREGÃO PRESENCIAL

00001/2018

Ala dos iraballios do Prcgoeiro e Equipe dc Apoio, encarregados dc auiar nos procedinicnios relativos á licitação acinia
indicada, que objetiva: Licença de uso e manutenção de sistema informatizado de Gestão Pública para atender as demandas
oix:racioüais dc setor dc Licitação deste Município. Foi dada a devida publicidade ao certame, cm obscr%'ãncia a legislação
perimentc. iiíiiizando-sc do segnínic meio dc divu[gav.lo: Diário Oficial do Estado o Semanário do Municipio. Liciianlcs
cada.sirados neste processo: A.O.S SOFTWARE LTDA - EPP - CNPJ: 11.385 898/0001-80: ELMAR - PROCESSAMENTO

DE DADOS F.IRELÍ - LPP - CNPJ:!;V.!64..'i(>9/')U01-íJ4, Às 14:ík) íiuras do dia 16/01/2018. reuniu-se o Prcgoeiro c Equipe dc
Apoio, designada pela Ponaria ir 0(K)5/20I8 dc 10/01/2018. composta pelos senadores: JOSÉ ROBERTO DA SILVA -

Prcgoeiro: MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LÍMA (PREGOEIRO SUBISTITUTO) - Membro da equipe de apoio:
EDSON SILVESTRE DA COSTA - Membio da equipe dc apoio; ELIAKA BARROS PEDROZA - Membro da equipe dc
apoio lincialmciUc. contoniie as disposições comidas no insirunicnio convocatório, o Prcgoeiro abriu a sessão pública e
eieuion o credenciamento dos imcrcssados Licuantes qualificados a pmiicipar desta reunião; ELMAR - i^ROCESSAMENTO
DE DADOS EIRELl - EPP - Representante: ADRIANA DE FRANCA CAVALCANTE. Brasileira. Divorciada. Secrclaria.
re.sidcníe c domiciliado na Rua I.uciano vareda. 5] - Ap 8dl - Manaíra - João Pessoa - PB. CPF if ()0{).898.r>!4-26. Cailcira

uc Identidade \f IS4160t) SSP/PB. A.O.S. SOFTVv.ARr. LTDA - EPP - Rcprcscnlanic: ARMSTRüNG DE OLIVEIRA

■SILVA. Brasileira. Solfeiro. Emprcsáno. residente e domiciliado na Rua Dcpuiado Benoni Portela. 6492 - Gunipi - Tcresina ■
Pi. í.Pi II" 'jS8.828. 15.3-Í--^. Cancini de Identidade n"' 1376^/58 SSP/Pl. Em seguida foram identificados os envelopes contendo
as propostas c os documentos dc liabiliiação dos liciumtes devidamente quídilicados. abrindo-se os envelopes Proposta dc
i-'icços 05 quais tiveram seus conteúdos nibricados pelos presentes. Analisadas as propostas, passou a informar: Todos os
licit.antcs aprc-seniaram propostas, no aspecto íónnaí. cm consonância com as exigências do insirutnenic convocalcrio.
Proccdeu-se o registro de preços apresentados, a divulgação da classificação das propostas c a convocação dos licilanics. dc
acordo com os criiérios definidos no inslniiuento convocatório, pira a aprc.sentação dos lances. Pcslcriormciue dcii-sc

continuidade a Fase em que forníu efetuados c devidamente registrados no correspondente Histórico d" Ata. os respectivos

lances v erbais. .Apos a conclusão c divulgação do resultado desta etapa Foram abeitos os envelopes contendo a documentação
dc Imbiliiíiçào apenas dos ticilanics vencedores, os quais tiveram seus conteúdos devidameme aibricodos. Analisados os
elementos o Prcgoeiro passou ;i aiibriuai-: Todos es licilaníes melhores colocados na fase de lances verbais foram iiabiliiados.

Considerados os vaíoics apresentados pelos hcitanics. as observações apomadas durante o proccs.^o c c.s eriténos definirie.s no
msiriuncmo convocatório, ao finai da sessão. produiiiü-.sc o segumic icsiútado; Liciiaiiie vencedor e respectivo valor lotai da
caiilnmição: Eí.MAR - PROCHSSA^^NTO DE DADOS EiRELI - EPP - Valor: RS .Ã40Ü.ÜO, Os valores imiíários.

coiistanies das pioposta.ç e lances apresentados, bem como o resultado do ceriamo com a devida classificação dos licilamcs.
esiao demonstrados no rcspeciivn Mapa dc Apuração, que fica fazendo parle imcgnuue desta Ala. independente dc transcrição.
O envelope contendo a uocumctitação do respectiv o liciuuuc não classificado dentre as melhores propostas, ainda lacrado, .será
devolv ido ao seu represeniante. Fucullath a palavra: A EMPRES.X LiCITANTE A.O.S SOFTWARE LTDa.. ATRAVÉS DE
SEU REPRESENTANIE. PEDE QUE SEJA .REGISTRADO QtJE A ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI EPP NAO ,\PRESENTOü NO ENVELOPE DE PROPOSTAS O ARQUIVO EXCEL GRAVADO EM CD. Nada m<üs
iiav endo a constar, lavrou-sc a presente Am. que depois dc lida c adiada conforme, vai devidamente assinada.
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