ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 - LICITAÇÃO Nº 918281
Aos 01 (primeiro) dias do mês de janeiro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 08h40m (oito
horas e quarenta minutos), na sede do Instituto de Previdência de Pouso Alegre/MG, situado na praça
João Pinheiro, nº 229 - Centro, reuniram-se a Pregoeira, Priscila Pereira Floriano e os membros de sua
Equipe de Apoio, Ludmilla Thaís Cabral Silva, Poliana de Oliva Carvalho e Patrícia Aparecida
Andrade designadas pela Portaria nº 330/2021, de 09 de dezembro de 2021. Em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei 8.666/93 e na LC nº 123/2006, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico nº 01/2022, referente ao processo n.º 40/2021, cujo
objeto é a contratação de empresa especializada em locação de sistema integrado, em nuvem, de
gestão previdenciária com foco em RPPS, incluindo aplicativo e serviços de implantação, migração de
dados, treinamento, manutenção e suporte técnico, conforme especificações técnicas constantes no
Termo de Referência. Em conformidade com as disposições contidas no Edital, às 09h15min foram
abertas as propostas dos licitantes. Foram encaminhadas 02 (duas) propostas iniciais sendo: Empresa 1
- R$ 169.200,00; Empresa 2 - R$ 211.793,00. Às 09h40min (nove horas e quarenta minutos) foi aberta
a sala de disputa para o objeto do certame, conforme previsto no Edital. As mensagens encaminhadas
pelo sistema, assim como os lances realizados seguem em anexo a esta ata. A empresa que ofereceu o
melhor lance Universalprev Software e Consultoria, no valor de R$ 134.000,00. Conforme item 9 do
Edital passou-se para fase de negociação, sendo apresentada contraproposta no valor de R$ 100.00,00
que não foi aceita pela empresa que justificou que em decorrência do índice que seria aplicado na
próxima renovação e as demandas novas exigidas no Edital, que são a implantação e treinamento, a
contraproposta da empresa foi de R$ 120.000,00. Não satisfeita com o valor oferecido pela empresa a
pregoeira ofereceu contraproposta no valor de R$ 110.000,00, sendo aceita pela empresa. A empresa
foi informada por mensagem no sistema do e-licitação que o teste de conformidade será realizado no
dia 09 de fevereiro de 2022, a partir das 12h na sede do IPREM, cujo realização e aprovação é critério
de aceitabilidade da proposta nos termos do item 10.1 do Edital. Nada mais tendo a constar, a sessão
encerrou-se às 11h00min.
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