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ATA DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
074/2017 – OBJETO: Contratação de empresa especializada para a 
para realização de serviços de Serviços de Locação de softwares web 
para Processamento da folha de pagamento, Compras municipais e 
setor de Tributos, contendo diagnóstico da situação, implantação, 
migração de dados (quando necessário), integração com sistemas 
vigentes (quando possível), eventuais customizações e 
desenvolvimento de novos serviços, o suporte técnico, treinamento 
de pessoal, bem como hospedagem do sistema. 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às quatorze horas, reuniram-se a 
Pregoeira Carla Souza Oliveira e os membros da equipe de apoio Luís Henrique Andrade Paula, 
nomeados pelo nomeados pelo Decreto n° 074/2017, e também o Diretor de Gestão de 
Tecnologia da Informação, Sr. Marcelino Igor Antunes para realização do recebimento e abertura 
dos envelopes contendo as propostas de preços e os documentos de habilitação das licitantes 
interessadas em participar do pregão presencial nº 033/2017, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada para realização de serviços de Locação de softwares web para 
Processamento da folha de pagamento, Compras municipais e setor de Tributos, contendo 
diagnóstico da situação, implantação, migração de dados (quando necessário), integração com 
sistemas vigentes (quando possível), eventuais customizações e desenvolvimento de novos 
serviços, o suporte técnico, treinamento de pessoal, bem como hospedagem do sistema. Foi 
registrado que o edital foi publicado na íntegra no Diário Oficial do Municipio de Amargosa no dia 
10/10/2017 (edição 1879) e que houve registro de impugnação ao instrumento convocatório, que 
foi respondido pela pregoeira com auxílio da Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e 
publicado no Diário Oficial do Município de Amargosa no dia 23/10/2017 (edição 1902).  A 
Pregoeira deu inicio ao certame pedindo solicitando ao licitante que entregassem os documentos 
para o credenciamento, bem como os envelopes de proposta e habilitação de participação no 
Pregão.  Registrou-se a presença das Empresas INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, CNPJ: 05.277.208/0001-76, representada pelo Sr. Rômulo Augusto Silva Santana, CPF: 
180.230.295-68; ST CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 04.706.403/0001-01, representada pelo Sr. 
Antonio Hugo da Silva Machado, CPF: 828.726.275-53 e VERTICAL TECNOLOGIAS E SISTEMAS 
LTDA-ME, CNPJ: 12.943.053/0001-25, representada pelo Sr. Aldeir Antônio da Silva. A Sra. Pregoeira 
deu início à sessão esclarecendo ao presente como funciona esta modalidade, os aspectos legais e os 
procedimentos que serão adotados no decorrer da sessão.  
 
Após análise e assinatura dos documentos de credenciamento, foi aberto para que os licitantes presentes 
pudessem fazer seus apontamentos com relação aos documentos do credenciamento. Não foi fito nenhum 
questionamento e a pregoeira credenciou todas as empresas.  
 
Em ato contínuo a Pregoeira passou à abertura dos envelopes de propostas dos licitantes credenciados 
para esta fase, não houve nenhum questionamento em relação às propostas, a pregoeira prosseguiu 
registrando os valores de propostas abaixo relacionados: 
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LOTE 01- (PROPOSTAS ESCRITAS) 

RAZÃO SOCIAL VALOR R$ 
PROPOSTA/ 

SITUAÇÃO 

INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 60.000,00 Aceita/classificada 

ST CONSULTORIA LTDA - Aceita/classificada 

VERTICAL TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA-ME - Aceita/classificada 

 

Em virtude de haver apenas uma empresa participante deste lote, a pregoeira procedeu com a negociação direta com 

o representante da empresa INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, que ofertou um lance de R$ 

45.600,00. 

Passando à abertura do envelope de habilitação da Empresa INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 

que foi conferida pela comissão e por todos licitantes que não apresentaram impugnações, a pregoeira então 

declarou a empresa habilitada e vencedora do LOTE 01. 

Dessa forma passou a disputa do Lote 02: 

LOTE 02- (PROPOSTAS ESCRITAS) 

RAZÃO SOCIAL VALOR R$ 
PROPOSTA/ 

SITUAÇÃO 

INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - Aceita/classificada 

ST CONSULTORIA LTDA 44.500,00 Aceita/classificada 

VERTICAL TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA-ME 44.500,00 Aceita/classificada 

 

Em virtude das propostas estarem com valores iguais a pregoeira procedeu com o sorteio para definir quem primeiro 

ia dar lance, a empresa VERTICAL TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA-ME foi sorteada, mas não apresentou lances 

declinando da disputa. 

Após rodada de lances do lote 02, ficou classificada em 1º Lugar a Empresa ST CONSULTORIA LTDA, com o valor de R$ 

34.900,00 em 2º lugar a Empresa VERTICAL TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA-ME, com o valor de R$ 44.500,00, 

conforme registro no mapa de Lances deste item acima. Passando à abertura do envelope de habilitação da Empresa 

ST CONSULTORIA LTDA, que foi conferida pela pregoeira e licitantes presentes que não apresentaram impugnações. A 

pregoeira então declarou habilitada e vendedora a empresa ST CONSULTORIA LTDA, para o Lote 02. 

Dessa forma passou a disputa do Lote 03: 

LOTE 03- (PROPOSTAS ESCRITAS) 

RAZÃO SOCIAL VALOR R$ 
PROPOSTA/ 

SITUAÇÃO 

INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - Aceita/classificada 

ST CONSULTORIA LTDA 60.000,00 Aceita/classificada 

VERTICAL TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA-ME 60.000,00 Aceita/classificada 

 

Em virtude das propostas estarem com valores iguais a pregoeira procedeu com o sorteio para definir 

quem primeiro ia dar lance, a empresa ST CONSULTORIA LTDA foi sorteada, mas não apresentou lances 

declinando da disputa. 
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Após rodada de lances do lote 02, ficou classificada em 1º Lugar a Empresa VERTICAL TECNOLOGIAS E 

SISTEMAS LTDA-ME, com o valor de R$ 54.600,00 em 2º lugar a Empresa ST CONSULTORIA LTDA, com o 

valor de R$ 60.000,00, conforme registro no mapa de Lances deste item acima. Passando à abertura do 

envelope de habilitação da Empresa VERTICAL TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA-ME, que foi conferida pela 

pregoeira e licitantes presentes que não apresentaram impugnações. A pregoeira então declarou habilitada 

e vendedora a empresa VERTICAL TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA-ME para o LOTE 03. 

A pregoeira atendendo ao que dispõe no edital no item 14.2. Após a fase de lances, a(s) empresa(s) 

declaradas vencedoras realizarão apresentação técnicas dos softwares à Diretoria de Tecnologia da 

Informação – DGTI, e os setores diretamente envolvidos com os programas que serão instalados: 

Coordenação de compras - COMP, Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP e Diretoria de Tributos DT.Ficou 

estabelecido o seguinte cronograma: 

 

RAZÃO SOCIAL DATA HORÁRIO 

VERTICAL TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA-ME 26/10/2017 09 HORAS 

INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 31/10/2017 14 HORAS 

ST CONSULTORIA LTDA 07/11/2017 14 HORAS 

 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pela Sra. Pregoeira, Equipe de Apoio 
e Licitantes presentes, submetendo-se o processo à Autoridade Competente. A Sra. Pregoeira declarou 
encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos. 

 

CARLA SOUZA OLIVEIRA 
Pregoeira 

 

GILMARA NASCIMENTO FERREIRA 
Equipe de Apoio 

 
LUÍS HENRIQUE ANDRADE PAULA 

Equipe de Apoio 
 

MARCELINO IGOR ANTUNES 
Diretor de Gestão de Tecnologia da Informação 

 
 

INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA   
Rômulo Augusto Silva Santana   

 
 

ST CONSULTORIA LTDA  
Antonio Hugo da Silva Machado  

 
 

VERTICAL TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA-ME  
Aldeir Antônio da Silva 

 


