ATA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 - LICITAÇÃO Nº 918281
No dia 22 de fevereiro de 2022, às 08:45min, 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, Poliana de
Carvalho Oliva e Patrícia Aparecida Andrade, ausente Ludmilla Thaís Cabral Silva,
designadas pela Portaria nº 330/2021, de 09 de dezembro de 2021, para dar
continuidade no Pregão Eletrônico nº 01/2022. A proposta de preços apresentada pela
empresa UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA foi
desclassificada nos termos do item 10.1.6. e 10.1.6.1. pelos motivos expostos na ata de
reunião para apresentação do resultado do teste de conformidade realizado pela
comissão técnica, datada de 18 de fevereiro de 2022. A proponente subsequente, Fac
Locação e Desenvolvimento de Sistemas Ltda., inscrita no CNPJ n°
17.336.390/0001-78, foi convocada. A proposta de preços apresentada por ela na fase
de lances da sessão pública realizada no dia 01 de fevereiro foi de R$140.000,00. Às
09:25min a pregoeira fez a contraproposta no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil
reais), às 09:49 min a empresa Fac Locação e Desenvolvimento de Sistemas Ltda.
enviou sua proposta no valor de R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete reais), sendo, R$
17.000,00 (dezessete mil) para implantação, R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais)
para treinamento e capacitação e R$ 103.200,00 (cento e três mil e duzentos reais) para
fornecimento do software. A pregoeira, às 10:00 horas, enviou novamente uma
contraproposta no valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais). Às 10:14min a
empresa respondeu com o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil) alegando ser sua
contraproposta final. A pregoeira aceitou a proposta, considerando que a empresa Fac
terá que fazer a migração e treinamento. Nada mais havendo a tratar a pregoeira
encerrou a sessão às 10:20 min.
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