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EDITAL NO 28'í9. BERTPREV

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL

No dia 17 dc outubro de 2019, âs 09 hore!, rcuniram-se na s€d€ do BERTPREV,

sltueda na Rua Rafael Coetábile, 596, Cenbo, Bcrtbga/SP, o Pregoeiro, Senhor ANDRÉ

GIRENZ RODRTGUES, € a Equip€ de Apoio, sênhorês JosÊ FERRETRA MELO FILHO e

EVANILSON FISCHER MATOS SIQUEIRA, designadoa nos autos do Proceeso no 176/19 para

a Sês8âo Pública do Pregâo em epÍgrafe, tendo como objeto: contraüaçáo de €mpresa

êspêcializada para licenciamento de progreme8 de computrador compostos por módulos

integredos tle sistema de lnformaçáo dê Gestáo Previdenciária com Íoco em Rpps, pelo

perÍodo de í2 meses, ebrang€ndo os serviços de implanbçâo, migraçâo dê dados,

tr€inam6nto, cuetomizaçóes e suporte técnico paÍe o BERTPREV

Após realizaçâo de rêuniâo para abertura dos envelopes e apreclagâo dos documentos

apresentado8, conbrme da ata lavrade, rêgisrou-se o coorparecirrnb do uma únlca empresa
participantê, e cmprêse FOUR INFO DESENVOLVIMENTO OE SOFTWARE LTDA - Epp,

reprêsentada pelo Sr. Frencisco Orlando Ribeiro T€na.

Após o ênc€rramento da enálisê da proposta comorcial e da Íase de lance§, nâo

havendo outros licitantee para conaulta de intorpo8lÉo de rêcurso, ato contínuo, o Pregoeiro

adjudicou o objoto dêste Pregâo à empresa FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE

SOFTWARE LTOA - EPP, sendo o m€nor preço global, o yelor mênsat de R$ 4.300,00,

rêBpêcüvem€nte, considerado ACEITAVEL, por sêr compatÍvel com 08 prêços praticedos pelo

mercado.

Por conüa disso, homologa-s€ o proc€dimento licitatóÍio desenvolvido p6lo Prêgâo

Presencial tipo menor preço global, ao vencedor do certame, €mproe:l FOUR INFO

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP, CNPJ 05.340.254/000í-72, em razào da

estrita observância à legalidadê e coneto lulgemênto, por paíte do Pregoeiro e 6ua êquipê dê

apoio.
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