
  

  

FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 
Autarguia Municipal 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVICO Ne 19/2021 

ATA DE PREGAO PRESENCIAL Ne 1/2021. 
OBJETO: O presente Preg&o Presencial tem Como objeto a contratac&o de empresa especializada na prestacêo de servicos de cessêo de direito de uso de Sistema Integrado de Comunicac&o Interna, Externa, Gest&o Documental com Assinatura Eletrénica e Central de Atendimento, pelo periodo de 12 (doze) meses. 
Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte € um, as nove horas e guarenta minutos, na Sala 14 do Prédio Barentz da Faculdade de Direito de S&o Bernardo do Campo, reuniram-se a Pregoeira, a Eguipe de Apoio e o Convidado da Area Técnica José Luis Piola Larios para a sessêo publica do Pregêo Presencial ne 1/2021. Compareceu ao certame a seguinte empresa: 
  

  

  

  

EMPRESA CNPJ/MF REPRESENTANTE 

Elton Barreto Nascimento Souza 
1DOC TECNOLOGIA SA 19.625.833/0001-76 RG n* 29.059.153-3 SSP/SP 

CPF/MF N 324.589.688-30           Iniciados os trabalhos, a Pregoeira procedeu & analise dos documentos de credenciamento, 
realizando diligência acerca da autenticidade do Estatuto Social da 'licitante, declarando-o 
encerrado as nove horas e cinguenta e cinco minutos, sendo certo de gue o representante da 
supracitada empresa foi credenciado e autorizado a prosseguir no certame. Os envelopes “A e 
'B” da empresa foram entregues tempestivamente, guando solicitados. Passou-se & etapa de 
abertura do envelope “A” e & analise do Anexo Il - Proposta Comercial. Coube & Pregoeira e a 
Eauipe de Apoio examinar a compatibilidade da Proposta Comercial com o objeto licitado, sendo 
ue atendeu as exigências do item 4 do instrumento convocatério. O preco global proposto foi de: 

PRECO 
EMPRESA PROPOSTO 

1 1DOC TECNOLOGIA S.A R$ 197.000,60 
Em negociacêo, a empresa 1DOC TECNOLOGIA SA reduziu ao montante global de RS$ 
102.470,40 (cento e dois mil, guatrocentos e setenta reais e duarenta centavos), visto gue o 
desconto apresentado é plausivel, considerando o orcamento recebido em fase de pesdguisa de 
mercado prévia a licitac&o. A Pregoeira considerou o valor exeguivel, obtendo-se a seguinte 
classificacao definitiva: 

CLASSIFICACAO 
DEFINITIVA LICITANTE PRECO PROPOSTO 

1a 1DOC TECNOLOGIA S.A R$ 102.470,40 
Encerrada a etapa de negociacêo, abriu-se o Envelope 'B' (Documentos de Habilitacao) da 
licitante vencedora. Apreciados os documentos habilitatêrios, mostraram-se em conformidade com 
o item 5 do Edital. Restou & Pregoeira declarar habiltada e vencedora a empresa 1DOC 
TECNOLOGIA S.A, pelo preco global de R$ 102.470,40 (cento e dois mil guatrocentos e setenta 
reais e guarenta centavos), gue representa o percentual de reduc&o de 64,30% (sessenta e dguatro 
virgula trinta por cento), com relac&o ao preco médio obtido em pesguisa de mercado, a saber: R$ 
286.997,53 (duzentos e oitenta e seis mil, novecentos e noventa e sete reais e Cinguenta e três 
centavos). Registra-se gue o Convidado da Area Técnica José Luis Piola Larios examinou a 
Proposta Comercial, bem como os Atestados de Capacidade Técnica apresentados, validando os 
documentos em virtude do cumprimento dos itens 4 e 5.3 do Edital, respectivamente. Indagada 
sobre a intenc&o de recorrer, a licitante declinou ao exercicio do direito recursal. Desta forma, a 
Pregoeira declarou vencedora do Pregao Presencial n? 12021 a empresa 1DOC 
TECNOLOGIA S.A, pelo preco global de R$ 102.470,40 (cento e dois mil guatrocentos e 
setenta reais e guarenta centavos). Dando seguimento as etapas estabelecidas pelo OM” 
instrumento convocatêrio, o Procurador da licitante vencedora foi intimado, consoante o item 9, 
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para a prova de conceito, a ser realizada juntamente com a drea de Tecnologia da Informacê&o até 

17 de maio de 2021. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessêo publica, cuja ata vai 

rubricada e assinada pela Pregoeira, pelos Membros da Eguipe de Apoio, pelo Convidado da area 

Técnica e pelo Procurador da licitante: 
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Gouda. dade Walaarandu Ge 

Camila Filadelfo Almeida ulia Carramaschi Corrêa 
Membro da Eaguipe de Apoio Membro da Edguipe de Apoio Convidado da ArHa Técnica 

arreto Nasciment uza 

1DOC TEGNOLOGIA SA 

Procurador 

  

    
    


