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Edital de Pregão Presencial Nº 41

Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Processo: 106/2022

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 950,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

950,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 1 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 950,0000 (novecentos e cinqüenta reais).

ITEM  1 - Compras, Licitações e Contratos - Prefeitura

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 2.150,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

2.150,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 2 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 2.150,0000 (dois mil cento e cinqüenta reais).

ITEM  2 - Contabilidade Pública - Prefeitura

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 700,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

700,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 3 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 700,0000 (setecentos reais).

ITEM  3 -  Planejamento Público - Prefeitura

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

.                                Reuniram-se no dia 23/08/2022, as 08:30:00, na PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI, o PREGOEIRO e sua equipe de 
apoio, designados pelo(a) Portaria 666/2022 com o objetivo de ACOMPANHAR OS PROCESSOS LICITATÓRIOS tratando do Edital de Pregão 
Presencial Nº 41 destinado a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de licenciamento mensal de sistemas de gestão 
pública com usuários ilimitados, manutenção corretiva, legal e tecnológica, implantação, migração de dados, treinamento e aperfeiçoamento, 
provimento de Datacenter e suporte técnico, conforme padrões de desempenho e qualidade objetivamente descritos nos Anexos deste Edital..

Abaixo segue os licitantes classificados e que participaram da licitação:

6073 BETHA SISTEMAS LTDA CNPJ: 00.456.865/0001-67
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Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 580,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

580,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 4 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 580,0000 (quinhentos e oitenta reais).

ITEM  4 - Tesouraria - Prefeitura

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 2.130,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

2.130,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 5 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 2.130,0000 (dois mil cento e trinta reais).

ITEM  5 - Tributação e Arrecadação - Prefeitura

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 750,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

750,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 6 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 750,0000 (setecentos e cinqüenta reais).

ITEM  6 - Recursos Humanos - Prefeitura

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 1.300,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

1.300,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 7 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 1.300,0000 (um mil e trezentos reais).

ITEM  7 - Folha de Pagamento - Prefeitura

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:
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Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 550,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

550,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 8 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 550,0000 (quinhentos e cinqüenta reais).

ITEM  8 - Portal do Servidor Público - Prefeitura

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 600,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

600,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 9 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 600,0000 (seiscentos reais).

ITEM  9 - Patrimônio - Prefeitura

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 680,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

680,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 10 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 680,0000 (seiscentos e oitenta reais).

ITEM  10 - Portal do Cidadão - Prefeitura

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 470,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

470,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 11 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 470,0000 (quatrocentos e setenta reais).

ITEM  11 - Portal de Transparência - Prefeitura

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:
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Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 700,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

700,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 12 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 700,0000 (setecentos reais).

ITEM  12 - Procuradoria - Prefeitura

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 575,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

575,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 13 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 575,0000 (quinhentos e setenta e cinco 
reais).

ITEM  13 - e-Social - Prefeitura

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 2.300,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

2.300,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 14 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 2.300,0000 (dois mil e trezentos reais).

ITEM  14 - Nota Fiscal Eletrônica - Prefeitura

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 580,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

580,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 15 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 580,0000 (quinhentos e oitenta reais).

ITEM  15 - Obras - Prefeitura

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:
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Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 1.300,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

1.300,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 16 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 1.300,0000 (um mil e trezentos reais).

ITEM  16 - Escrituração Eletrônica do ISS - Prefeitura

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 800,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

800,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 17 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 800,0000 (oitocentos reais).

ITEM  17 - Ponto Eletrônico - Prefeitura

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 470,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

470,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 18 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 470,0000 (quatrocentos e setenta reais).

ITEM  18 - Ponto via internet - Prefeitura

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 580,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

580,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 19 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 580,0000 (quinhentos e oitenta reais).

ITEM  19 - Protocolo - Prefeitura

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:
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Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 550,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

550,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 20 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 550,0000 (quinhentos e cinqüenta reais).

ITEM  20 - Conecta - Prefeitura

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 470,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

470,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 21 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 470,0000 (quatrocentos e setenta reais).

ITEM  21 - Frotas - Prefeitura

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 1.100,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

1.100,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 22 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 1.100,0000 (um mil e cem reais).

ITEM  22 - Documentos - Prefeitura

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 600,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

600,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 23 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 600,0000 (seiscentos reais).

ITEM  23 - Almoxarifado - Prefeitura

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:
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Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 780,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

780,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 24 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 780,0000 (setecentos e oitenta reais).

ITEM  24 - Produção Primária - Prefeitura

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 18.000,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

18.000,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 25 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 18.000,0000 (dezoito mil reais).

ITEM  25 - Serviços de Implantação, Migração e Treinamento - Prefeitura

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 174,5900Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

174,5900BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 26 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 174,5900 (cento e setenta e quatro reais e 
cinqüenta e nove centavos).

ITEM  26 - Suporte técnico presencial na sede da contratante - Prefeitu

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 112,0300Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

112,0300BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 27 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 112,0300 (cento e doze reais e três 
centavos).

ITEM  27 - Suporte técnico remoto na sede da contratada - Prefeitura

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:
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Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 200,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

200,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 28 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 200,0000 (duzentos reais).

ITEM  28 - Compras, Licitações e Contratos - Social

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 270,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

270,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 29 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 270,0000 (duzentos e setenta reais).

ITEM  29 - Contabilidade Pública - Social

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 87,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

87,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 30 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 87,0000 (oitenta e sete reais).

ITEM  30 - Tesouraria - Social

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 83,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

83,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 31 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 83,0000 (oitenta e três reais).

ITEM  31 - Obras - Social

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:
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Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 115,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

115,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 32 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 115,0000 (cento e quinze reais).

ITEM  32 - Documentos - Social

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 415,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

415,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 33 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 415,0000 (quatrocentos e quinze reais).

ITEM  33 - Gestão de Assistência Social - Social

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 87,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

87,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 34 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 87,0000 (oitenta e sete reais).

ITEM  34 - Portal de Transparência - Social

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 4.000,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

4.000,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 35 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 4.000,0000 (quatro mil reais).

ITEM  35 - Serviços de Implantação, Migração e Treinamento - Social

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:
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Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 174,5900Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

174,5900BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 36 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 174,5900 (cento e setenta e quatro reais e 
cinqüenta e nove centavos).

ITEM  36 - Suporte técnico presencial na sede da contratante - Social

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 112,0300Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

112,0300BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 37 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 112,0300 (cento e doze reais e três 
centavos).

ITEM  37 - Suporte técnico remoto na sede da contratada - Social

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 200,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

200,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 38 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 200,0000 (duzentos reais).

ITEM  38 - Compras, Licitações e Contratos - Saúde

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 270,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

270,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 39 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 270,0000 (duzentos e setenta reais).

ITEM  39 - Contabilidade Pública - Saúde

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:
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Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 87,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

87,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 40 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 87,0000 (oitenta e sete reais).

ITEM  40 - Tesouraria - Saúde

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 87,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

87,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 41 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 87,0000 (oitenta e sete reais).

ITEM  41 - Portal da Transparência - Saúde

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 3.000,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

3.000,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 42 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 3.000,0000 (três mil reais).

ITEM  42 - Gestão de Saúde Pública - Saúde

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 115,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

115,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 43 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 115,0000 (cento e quinze reais).

ITEM  43 - Documentos - Saúde

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:
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Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 83,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

83,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 44 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 83,0000 (oitenta e três reais).

ITEM  44 - Obras - Saúde

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 5.000,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

5.000,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 45 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 5.000,0000 (cinco mil reais).

ITEM  45 - Serviços de Implantação, Migração e Treinamento - Saúde

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 174,5900Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

174,5900BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 46 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 174,5900 (cento e setenta e quatro reais e 
cinqüenta e nove centavos).

ITEM  46 - Suporte técnico presencial na sede da contratante - Saúde

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 112,0300Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

112,0300BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 47 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 112,0300 (cento e doze reais e três 
centavos).

ITEM  47 - Suporte técnico remoto na sede da contratada - Saúde

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:
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Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 270,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

270,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 48 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 270,0000 (duzentos e setenta reais).

ITEM  48 - Contabilidade Pública - Educação

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 87,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

87,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 49 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 87,0000 (oitenta e sete reais).

ITEM  49 - Tesouraria - Educação

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 200,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

200,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 50 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 200,0000 (duzentos reais).

ITEM  50 - Compras, Licitações e Contratos - Educação

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 87,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

87,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 51 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 87,0000 (oitenta e sete reais).

ITEM  51 - Portal da Transparência - Educação

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:
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Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 115,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

115,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 52 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 115,0000 (cento e quinze reais).

ITEM  52 - Documentos - Educação

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 83,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

83,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 53 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 83,0000 (oitenta e três reais).

ITEM  53 - Obras - Educação

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 1.100,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

1.100,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 54 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 1.100,0000 (um mil e cem reais).

ITEM  54 - Gestão Educacional - Educação

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 300,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

300,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 55 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 300,0000 (trezentos reais).

ITEM  55 - Portal dos Professores - Educação

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:
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Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 300,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

300,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 56 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 300,0000 (trezentos reais).

ITEM  56 - Portal dos Alunos e Pais - Educação

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 450,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

450,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 57 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 450,0000 (quatrocentos e cinqüenta reais).

ITEM  57 - Reconhecimento Facial - Educação

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 400,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

400,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 58 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 400,0000 (quatrocentos reais).

ITEM  58 - Transporte Escolar - Educação

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 400,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

400,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 59 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 400,0000 (quatrocentos reais).

ITEM  59 - Biblioteca - Educação

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:
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Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 405,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

405,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 60 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 405,0000 (quatrocentos e cinco reais).

ITEM  60 - Merenda Escolar - Educação

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 1.100,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

1.100,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 61 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 1.100,0000 (um mil e cem reais).

ITEM  61 - Serviços de Implantação, Migração e Treinamento - Educação

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 174,5900Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

174,5900BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 62 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 174,5900 (cento e setenta e quatro reais e 
cinqüenta e nove centavos).

ITEM  62 - Suporte técnico presencial na sede da contratante - Educação

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 112,0300Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

112,0300BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 63 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 112,0300 (cento e doze reais e três 
centavos).

ITEM  63 - Suporte técnico remoto na sede da contratada - Educação

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:
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Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 480,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

480,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 64 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 480,0000 (quatrocentos e oitenta reais).

ITEM  64 - Compras, Licitações e Contratos - Camara

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 510,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

510,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 65 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 510,0000 (quinhentos e dez reais).

ITEM  65 - Contabilidade Pública - Camara

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 202,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

202,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 66 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 202,0000 (duzentos e dois reais).

ITEM  66 - Tesouraria - Camara

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 192,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

192,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 67 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 192,0000 (cento e noventa e dois reais).

ITEM  67 - Obras - Camara

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI                    

Página: 18/20

Data: 23/08/2022

Edital de Pregão Presencial Nº 41

Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Processo: 106/2022

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 270,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

270,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 68 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 270,0000 (duzentos e setenta reais).

ITEM  68 - Recursos humanos - Camara

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 280,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

280,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 69 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 280,0000 (duzentos e oitenta reais).

ITEM  69 - Transparência - Camara

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 590,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

590,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 70 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 590,0000 (quinhentos e noventa reais).

ITEM  70 - Folha - Camara

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 300,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

300,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 71 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 300,0000 (trezentos reais).

ITEM  71 - e-Social - Camara

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:
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.                                Após verificada a regularidade da documentação dos licitantes melhores classificados, os mesmos foram declarados vencedores dos
respectivos itens, tendo sido, então, concedida a palavra aos participantes do certame para manifestação da intenção de recurso, e em seguida foi
divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Resultado da Sessão Pública. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às
09:10 horas do dia 23   de  Agosto   de   2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio.

Sobre a documentação dos licitantes: A EMPRESA ARREMATANTE APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 150,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

150,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 72 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 150,0000 (cento e cinqüenta reais).

ITEM  72 - Portal do Servidor Público - Camara

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 1.200,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

1.200,0000BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 73 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 1.200,0000 (um mil e duzentos reais).

ITEM  73 - Serviços de Implantação, Migração e Treinamento - Camara

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 174,5900Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

174,5900BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 74 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 174,5900 (cento e setenta e quatro reais e 
cinqüenta e nove centavos).

ITEM  74 - Suporte técnico presencial na sede da contratante - Camara

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

6073 BETHA SISTEMAS LTDA 112,0300Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

112,0300BETHA SISTEMAS LTDA1 0,0000

                                O licitante BETHA SISTEMAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, 
face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara 
vencedor do item 75 deste Pregão Presencial o fornecedor BETHA SISTEMAS LTDA pelo valor de R$ 112,0300 (cento e doze reais e três 
centavos).

ITEM  75 - Suporte técnico remoto na sede da contratada - Camara

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:
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Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

GUILHERME ZAMBONI ORTIGARA Representante- ..........................................................

Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.

 AFONSO HENRIQUE HENKEL  Pregoeiro- ..........................................................

 STEFANI ALLEBRANDT LUEDKE  EQUIPE DE APOIO- ..........................................................

 DÉCIO JOSÉ MACHRY  EQUIPE DE APOIO- ..........................................................


