
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021
ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Aos vinte e dois dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e um, na Sala de Licitações/Compras da

Prefeitura Municipal de São João do Polêsine, reuniram-se, a partir das oito horas e trinta minutos, o Pregoeiro Amir

Fernando  Pivetta,  Lucian  Roggia  Ceolin  e  Patrícia  Estraich  da  Silva,  nomeados  pela  Portaria  nº  010/2021 de

11/01/2021,  com o  objetivo  de  abrir  e  processar  a  licitação,  modalidade  Pregão  Presencial  01/2021,  Processo  n°

02/2021,  para  contratação  de  empresa  especializada  para  implantação,  treinamento,  conversão  de  dados,

parametrização, atualização, manutenção e suporte técnico de software para gestão pública, em Web ou Nuvem, da

Prefeitura e Câmara Municipal de Vereadores, com uma mesma plataforma de Banco de Dados Relacional, com vistas

ao atendimento da legislação e das necessidades dos Poderes Executivo, Legislativo, Municipal e Gestão de Saúde.

Iniciando-se  os  procedimentos,  compareceram  para  o  credenciamento  as  empresas:  1)  IPM  SISTEMAS  LTDA,

inscrita no CNPJ 01.258.027/0001-41, devidamente representado por Ivan Schieffelbein; 2) DUETO TECNOLOGIA

LTDA,  inscrita no CNPJ 04.311.157/0001-99, devidamente representado por Augusto Tolfo. Encerrado o prazo de

credenciamento,  o  Pregoeiro  abriu  a  sessão  pública  do  Pregão  verificando  os  envelopes  das  propostas  que  foram

apresentadas,  na qual a empresa DUETO TECNOLOGIA LTDA foi desclassificada pois não atendeu as exigências

contidas no item 10.1, alínea a) do Termo de referência, parte integrante do edital. O Pregoeiro iniciou negociação com

a empresa IPM SISTEMAS LTDA, sendo que após a conversação houve a redução para R$ 231.589,75 (duzentos e

trinta e um mil quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos). A empresa  DUETO TECNOLOGIA

LTDA, através de seu representante legal manifestou a intenção de interpôr recurso da decisão que o desclassificou e

pediu vistas do processo para análise. Nada mais havendo para tratar e constar foi encerrada a sessão pública do Pregão

e lavrada a presente ata que vai assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e as empresas participantes. 

São João do Polêsine, aos vinte e dois dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e um.

Pregoeiro:
                                         ____________________________          
                                                  Amir Fernando Pivetta

Equipe de Apoio:

                                         ____________________________                    ___________________________   

                                                   Lucian Roggia Ceolin           Patrícia Estraich da Silva
 

Empresas Participantes:        
    

____________________________                              _________________________                  

IPM SISTEMAS LTDA                                                     DUETO TECNOLOGIA LTDA


