Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga
Estado de São Paulo

EDITAL Nº 16/15 - BERTPREV
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Após realização de reunião para abertura dos envelopes a atender ao Pregão
Presencial 01/15 – BERTPREV, tendo como objeto a Locação, implantação e
manutenção de aplicativos de um sistema específico para Regime Próprio de
Previdência Social nas áreas de Orçamento, Execução Orçamentária,
Contabilidade Pública/Previdenciária, Movimentação Financeira de Bancos e
Investimentos integrados com Patrimônio, Almoxarifado e Controle de
Estoques e Compras e Licitações, conforme ata lavrada, tendo comparecido as
empresas GAP – Consultoria Contábil Ltda e CECAM – Consultoria Econômica
Contábil e Administrativa Municipal S/S, e que, após o encerramento da análise
da proposta comercial e fase de lances, foi declarada vencedora a empresa
GAP – Consultoria Contábil Ltda, com a melhor oferta de R$ 2.900,00
mensais, considerada ACEITÁVEL, por ser compatível com os preços
praticados pelo mercado. Concluída a etapa de lances, com definição do menor
preço, procedeu-se ao exame de aceitação do software ofertado pela licitante,
por meio de demonstração do seu funcionamento, sendo reconhecido o
atendimento ao termo de referência deste edital. Passou-se à fase seguinte de
abertura do envelope de habilitação, que após a análise, foram os documentos
verificados e considerados em conformidade com o Edital, Ato contínuo,
consultado, o Licitante declinou do direito de interpor recurso e a Pregoeira
adjudicou o objeto deste Pregão à Empresa GAP – CONSULTORIA
CONTÁBIL LTDA, CNPJ 10.139.519/0001-09. Por conta disso, homologa-se o
procedimento licitatório desenvolvido, do tipo Pregão Presencial “menor preço
(indicado pelo valor mensal)”, em razão da estrita observância à legalidade e
correto julgamento, por parte da Pregoeira e sua equipe de apoio.
Bertioga, 19 de junho de 2015.
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