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---------------------------------------------------------------------
ATA DE  HABILITAÇÃO, ABERTURA E JULGAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0053/201
MODALIDADE TOMADA DE PREÇO PARA COMPRAS E SERVIÇOS Nº0004/2012
---------------------------------------------------------------------

Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil  e doze, às  oito
horas e quarenta  e  cinco  minutos,reuniram-se  junto  ao  Setor  de
Lcitações  da  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  BOM  JESUS,   a    Comissão
Pemanente  de  Licitação,nomeada  pelo  Senhor  CLOVIS  FERNANDES  DE
SOUZA -  PREFEITO  MUNICIPAL,  por  meio  do  Decreto  Municipal  nº.
134/2012, constituindo-se pelos seguintes membros:  VANDERLEI  ADILIO
DOS SANTOS -  Presidente;  DENISE  PEDOTT  BRANDALIZE  -  Secretária;
ALEXANDRA ANGONESI DA CRUZ  e  ROSANE  SIQUEIRA  -  Membros, bem como
a Equipe Técnica indicada através do Decreto Municipal  nº  146/2012,
constituindo-se pelos  seguintes  membros:  ELOIR  ANTONIO  DAL'IGNA,
OTAVIO GERALDO DAL'IGNA  e  MARCELO  COLOMBO,  para  a  abertura  dos
envelo- pes do processo acima mencionado.Se faz  presente,igualmente,
orepresentante credenciado da empresa BETHA SISTEMAS LTDA, Sr.Juliano  
Moraes  Batista,o qual  apresenta  carta  de  credenciamento  juntado  
aos autos.Dando início  aos  trabalhos,  constatou-se   que a   única  
empresa a apresentar envelopes  com documentação e  propostas  foi  a  
BETHA SISTEMAS LTDA. Foram rubricados todos os envelopes,passando-se,  
então, à   abertura do envelope  contendo  a  habilitação  técnica  e  
jurídica, sendo  a  empresa  participante habilitada,pois, apresentou  
toda documentação de que trata o respectivo Edital.Passou-se,  em se- 
guida, nos termos do item 9.2, à     abertura do envelope  contendo a 
proposta técnica nos termos do item 5 do Edital. A empresa habilitada 
apresenta proposta de acordo  com  o item  5.2  (a-k),   sendo que de 
acodro com o anexo I pontuou  em  todos  os  itens    totalizando 411 
pontos,como a empresa foi  a  única a apresentar  a proposta técnica, 
bem como face a renúncia expressa  de    seu credenciado de  interpor 
recurso  passou-se  a  abertura  do  envelope contendo a proposta  de 
preço. Apresentada tabela   discrimi- nando item a item de acordo com 
Anexo II o edital a qual totaliza  os seguintes valores: R$ 40.680,00 
(quarenta  mil seiscentos e oitenta  reais)relativamente a Prefeitura 
Municipal,R$ 2.160,00  ( dois mil cento  e sessenta reais) para Fundo 
Municipal de Saúde,R$ 7.800,00 (sete mil  e  oitocentos  reais)  para  
Camara  Municipal de Vereadores e R$ 30.981,00 (trinta mil novecentos 
e oitenta e um reais) relativamente  a implantação      dos sistemas, 
gerenciador de banco de dados e suporte técnicos.O valor total cotado  
pela  empresa foi de R$ 81.621,00  (oitenta e  um  mil  seiscentos  e  
vinte  e  um  reais). A empresa participante  renuncia ao  direito de  
intepor recurso visto inexistir decisao contrária aos seus interesses. 
Inexistindo qualquer irregularidade a ser sanada ou deliberação adici- 
onal a cerca do procedimento a Comissão delibera   no   sentido    de 
declarar   como vencedora do processo licitatório  a  empresa   BETHA
SISTEMAS LTDA, devendo o presente processo ser  enviado  ao  Prefeito
Municipal  para  homologação  e  adjudicação.  Nada  mais  havendo  a
contar, foi dada  por  encerrada  a  sessão,  sendo  a  presente  ata
lavrada  e assinada por mim DENISE PEDOTT BRANDALIZE, e pelos  demais
presentes ao ato.  
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Bom Jesus(SC),11 de dezembro de 2012. 

ELOIR  ANTONIO  DAL'IGNA                   OTAVIO GERALDO DAL'IGNA  
COMISSÃO TÉCNICA                           COMISSÃO TÉCNICA   
DECRETO Nº 146/2012                        DECRETO Nº 146/2012

MARCELO  COLOMBO
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