
 

 

 

 

 

 

 
Ata do Pregão nº 02/2014 

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014 – PROCESSO Nº 97/2014 
 

Aos nove dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, às 13h15min., reuniram-se na Sala do 

Setor de Licitações, localizada na rua Brasil, 311, Centro, Magda-SP, o Pregoeiro da Câmara 

Municipal de Magda, Aparecido Porfírio de Azevedo e membros da Equipe de Apoio, Aydeé Lúcia 

Alegria, Carlos Osmar Alegria e Márcio Leandro Teixeira, designados pela Portaria nº 12, de 30 de 

outubro de 2014, para, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520/02, realizar os 

procedimentos relativos ao Pregão Presencial nº 02/2014, tendo como objeto a contratação de locação 

de softwares nas áreas de Contabilidade Pública e Folha de Pagamentos, em conformidade com a 

discriminação contida no presente edital e seus anexos. Iniciando os trabalhos e, em conformidade 

com as disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a sessão pública e efetuou o credenciamento 

dos interessados. Foi credenciada a empresa MARTINEZ & CARVALHO INFORMÁTICA LTDA.-

ME, CNPJ: 14.908.157/0001-24, representada por LEANDRO DE FREITAS ROCHA, RG nº 

29.452.130-6. Procedeu-se à abertura do Envelope “1” – Proposta apresentada pelo licitante. A 

proponente MARTINEZ & CARVALHO INFORMÁTICA LTDA.-ME, CNPJ: 14.908.157/0001-24 

foi classificada e convocada para negociação, sendo prejudicada a fase de lances em face da existência 

de apenas uma licitante, de acordo com o disposto nos incisos VIII e IX, do art. 4º da Lei 10.520/02. 

Após o credenciamento, passou-se a fase de negociação registrado no histórico, que, ao final da 

sessão, produziu o seguinte resultado: 
 

HISTÓRICO 
 

Especificações do objeto 

Descrição 

Contratação de locação de softwares nas áreas de Contabilidade Pública e Folha de Pagamentos, 

em conformidade com a discriminação contida no presente edital e seus anexos. 

Propostas 

CNPJ Razão Social Valor (R$) 

14.908.157/0001-24  MARTINEZ & CARVALHO 

INFORMÁTICA LTDA.-ME  

15.784,68 

 

Empresa Etapa de lances 

Proposta Lance Lance Lance 

MARTINEZ & CARVALHO 

INFORMÁTICA LTDA.-ME  

15.784,68 Prej. Prej. Prej. 

 

Face a negociação, a empresa ofertou o valor de R$ 11.996,40 (onze mil, novecentos e noventa e seis 

reais, quarenta centavos). Em seguida passou-se a abertura do envelope documentação, declarando-a 

HABILITADA, por pleno atendimento aos requisitos do edital. O Pregoeiro declarou vencedor do 

presente Pregão a empresa MARTINEZ & CARVALHO INFORMÁTICA LTDA.-ME, CNPJ: 

14.908.157/0001-24 importando um valor total de R$ 11.996,40. Nada mais havendo a declarar, foi 

encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. Magda, aos nove 

dias do mês de janeiro de dois mil e quinze. 

  

 

Aparecido Porfírio de Azevedo Aydeé Lucia Alegria 

Pregoeiro Equipe de Apoio 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Ata do Pregão nº 02/2014 

 

 

Carlos Osmar Alegria 

 

 

Márcio Leandro Teixeira 

Equipe de Apoio Equipe de Apoio 

 

 

Leandro de Freitas Rocha 

 

Representante da empresa  

 

 


