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Vereda

Licitações

AVISO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE ADITAMENTO DE ADEQUAÇÃO. A Comissão de Licitação da Prefeitura
Municipal de Vereda comunica aos interessados que foi firmado o quinto Aditivo para adequação do Contrato da Tomada de Preço
Nº. 005-2021, para Reforma e ampliação dos prédios públicos em diversas localidades deste Município do contrato TP 005-2021.
Vereda, 09 de maio de 2022. MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA-PREFEITO MUNICIPAL
ATA DO PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº. PRP 038-2021. Às onze horas e trinta minutos do dia tres do mês de novembro
do ano de dois mil e vinte e um, na sala da Licitação da Prefeitura, situado na Rua Barão do Av. Eujácio Simões, 32, Centro,
Município de Vereda, Bahia, realizou-se a sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de
preços e as documentações de habilitação, apresentados em razão do certame licitatório na modalidade pregão presencial em
referência: objetivando contratação de empresa especializada para fornecer licença de uso particular, de Sistema de Gestão de Saúde
Móbile e Desktop, incluindo os serviços de implantação, capacitação e suporte técnico, para atender as necessidades de
informatização da produção da Atenção Básica e da Vigilância em Saúde, cumprindo assim com as normas e Portarias Ministeriais,
efetivando a integração do sistema de informação e-SUS, e entre demais sistemas do Ministério da Saúde, que possibilite integração.
Os serviços deverão conter: instalação da Plataforma Tecnológica, com o fornecimento e a preparação dos dispositivos móveis e
desktop necessários para a sua operacionalização, implantação e suporte técnico do Sistema, treinamento dos usuários, consultoria e
licenças de uso do software interligados em rede local e remota permitindo maior efetividade no processamento e cumprindo com as
normas e Portarias Ministeriais garantindo segurança no envio das informações no padrão do Ministério da Saúde, customização
para adaptar o sistema às necessidades do Município, ainda, emissão de relatórios gerenciais sintéticos e analíticos que sejam
relevantes a gestão municipal, para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Vereda/Ba. Presentes o Sr.
Nelson Farias Melo Junior, CPF sob o nº 014.426.065-41, representante da empresa HORIZON COMUNICAÇÃO E
INTERATIVIDADE, a Pregoeira Srª. Micaelle da Silva Miranda e membros que estes subscrevem. Dando início à sessão, a
Pregoeira recebeu os documentos para o Credenciamento, a declarações de cumprimento dos requisitos de habilitação, bem como os
envelopes contendo as propostas de preços e as documentações de habilitação das mãos do licitante que cumpriu na integra todos os
requisitos constantes no Edital, ficando assim, habilitadas para o processo. Em seguida, a Pregoeira abriu os envelopes contendo as
propostas de preços e registrou preços das empresas, realizou a classificação das empresas, os valores foram os seguintes:
EMPRESA CREDENCIADA
HORIZON COMUNICAÇÃO E INTERATIVIDADE, estabelecida à Av. Tancredo Neves, 1543, Edf. Garcia D Ávila, sala 201,
Caminho das Árvores, Salvador/Ba, inscrita no CNPJ nº. 14.497.724/0001-05, neste ato representada pelo Sr. Nelson Farias Melo Junior,
CPF sob o nº 014.426.065-41.
EMPRESA CREDENCIADA
HORIZON COMUNICAÇÃO E INTERATIVIDADE

PREÇO/PROPOSTA
18.000,00

LANCE VENCEDOR
18.000,00

Dando continuidade ao certame, iniciou-se à abertura do envelope contendo as documentações de habilitação da licitante que
ofertou o menor preço, a empresa HORIZON COMUNICAÇÃO E INTERATIVIDADE, a qual, após a apreciação dos documentos,
a Pregoeira resolveu registrar o preço para a Empresa: HORIZON COMUNICAÇÃO E INTERATIVIDADE, estabelecida à Av.
Tancredo Neves, 1543, Edf. Garcia D Ávila, sala 201, Caminho das Árvores, Salvador/Ba, inscrita no CNPJ nº. 14.497.724/000105, neste ato representada pelo Sr. Nelson Farias Melo Junior, CPF sob o nº 014.426.065-41. Em razão disso, a Pregoeira resolveu
registrar a ATA para o objeto do certame a Empresa supracitada. Consultado os representantes e as empresas presentes e nada houve
a registrar em ata. Consultado pela Pregoeira sobre o interesse em interpor recurso, os representantes presentes renunciaram a este
direito. Os autos seguirão para análise e homologação pela autoridade superior. Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a
reunião. Eu, Micaelle da Silva Miranda e membros, lavrei o presente registro de acontecimentos que, após lido e achado conforme,
segue assinado pela Pregoeira e pelos representantes que permaneceram até a lavratura do mesmo.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2QFDD9HSCUBNRA4CERDANQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

