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ATA DA SESSÃO DO PREGÃO Nº. 11/2019 

 

Ao trigésimo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte (30/01/2020), às 

09h00min, compareceu na sede da FUNBEPE – Fundação Beneficente de Pedreira, o 

Pregoeiro Flávio Almeida Martins, designado pela Superintendente e pelo Presidente 

da Fundação, para credenciamento, abertura e julgamento dos envelopes n° 01 – 

Proposta e 02 – Documentações de Habilitação, do mencionado pregão, que tem 

como objeto a contratação de empresa(s) especializada(s) para locação de Sistema 

Integrado de Gestão Pública (LOTE 01), composto por vários módulos, e locação de 

Sistema Integrado de Saúde (LOTE 02), destinados ao gerenciamento e 

processamento das rotinas administrativas e hospitalares desta Fundação, juntamente 

com implantação, treinamento, suporte técnico e visitas técnicas. 

 

Compareceu apenas uma empresa e respectivo representante no pregão, a saber: 

AMENDOLA E AMENDOLA SOFTWARE LTDA EPP – Franco Fabiano Mendonça. 

 

O Pregoeiro faz constar que a licitante apresentou declaração e comprovação de 

enquadramento como ME/EPP, nos termos do item 1.5. do edital, portanto, fará jus 

aos Benefícios da Lei 123/2006. 

 

Os envelopes foram analisados pelo Pregoeiro, e seus fechos foram rubricados. 

 

Foi aberto o envelope de nº 01, cuja proposta foi analisada e rubricada pelo pregoeiro. 

 

Após, procedeu-se com a etapa de lances para os lotes, onde não houve lances. 

 

Aberto o envelope de nº 02 da licitante, o Pregoeiro constatou que os documentos 

estavam de acordo com as exigências do item 08 do edital, estando a mesma 

HABILITADA. 

 

RESSALVAS: 

 

Tendo em vista que não houve redução em relação aos valores apresentados na 

proposta inicial, não será necessário apresentar proposta readequada em atenção ao 

subitem 7.4. do edital. 

 

O Pregoeiro faz constar que, diante da atual situação de contenção de gastos pela 

qual esta Fundação vem passando, tentou negociar os valores dos lotes com a 

licitante, onde não obteve descontos. 

 

Como o representante não manifestou sua vontade de recorrer quanto aos 

procedimentos do certame, o mesmo decaiu do direito de recorrer. 
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O Resultado do certame ainda será encaminhado à Superintendente e ao Presidente 

para Homologação. 

 

Segue anexo o Histórico do Pregão. 

 

Nada mais havendo a constar, o Pregoeiro declarou encerrada a sessão, agradecendo 

a presença do representante. 

 

 

 

 

 

 

Flávio Almeida Martins 

PREGOEIRO 

 

 

 

 

 

 

Franco Fabiano Mendonça 

AMENDOLA E AMENDOLA SOFTWARE LTDA EPP 

 


