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ATA Nº 01/2020 DA SESSÃO PÚBLICA VIRTUAL 

 
 
Aos 30 (trinta) dias do mês de janeiro de 2020, às 09:00 horas, reuniram-se a Pregoeira e a 
Equipe de Apoio, para conduzir os trabalhos pertinentes ao Pregão Eletrônico nº 01/2020, 
que tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento de 
Licença de Uso de Software de Solução de Desenho Assistido, realizado através do Portal 
de Compras Caixa, no endereço eletrônico www.licitacoescaixa.gov.br.Aberta a sessão, 
certificou-se que, de acordo com os registros capturados, credenciaram-se para participar do 
presente Processo Licitatório, as empresas constantes da “Lista Licitantes Credenciados”, 
anexa.Apresentou proposta somente a empresa: BUYSOFT DO BRASIL LTDA.Procedida 
à análise, certificou-se que a Empresa atendeu as exigências editalícias, sendo-a considerada 
classificada. No horário estipulado, iniciou-se a fase de lances. Encerrada a etapa 
competitiva no sistema eletrônico, com acréscimo do período randômico, em que o término 
da sessão foi aleatoriamente determinado pelo próprio sistema, a empresa ofertado o valor 
de R$ 7.381,20, totalizando R$ 110.718,00. Dando continuidade aos trabalhos, às 11:20 
horas, a Pregoeira concedeu prazo de 01 (uma) hora à Participante, para envio da 
documentação de habilitação e da proposta readequada.Após a análise dos documentos de 
habilitação e da proposta ajustada, certificou-se que a empresa apresentou os documentos 
em plena vigência, sem restrições, atendendo todas as exigências editalícias, sendo-a 
considerada habilitada. Ato contínuo, às 12:32 horas, foi concedido o prazo para 
manifestação da intenção de recurso, sendo que não houve manifestação neste 
sentido.Registra-se que a adjudicação fica condicionada a análise da Secretaria requerente. 
Para efeito de registro, de conhecimento e de publicidade, da presente ata, está-se 
encaminhando uma via à Secretaria Requisitante. Nada mais havendo a tratar, dá-se a sessão 
por encerrada, lavrando-se a presente ata, que vai devidamente assinada. 
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