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Pregão presencialESTADO DE SANTA CATARINA

OBJETO DO PROCESSO

1.1. A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO
SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL “DATACENTER”, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS DE SISTEMA
LEGADO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO E DEMAIS SERVIÇOS DESCRITOS NESTE EDITAL
E EM SEU ANEXO I.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 1/2021

PARECER DA COMISSÃO

Participaram do presente certame a empresa PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA, devidamente
credenciado o Senhor Paulo André Testa, a empresa comprovou através dos documentos que é Micro Empresa.

 
Após a abertura do envelope n° 01 contendo a proposta de preços, foi examinada a compatibilidade do objeto, prazo e

condições de fornecimento onde se constatou que a Empresa PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA
apresentou a  proposta  de preço de acordo com as exigências do Edital 246/2021 Pregão Presencial 134/2021, e demais
declarações  exigidas,  sendo  declarada  classificada.  Em  seguida  passou-se  para  a  fase  de  lances,  após  negociação,  a
pregoeira aceitou o preço uma vez que o máximo foi estabelecido através de pesquisa de preço com empresas deste ramo
de atividade.

Aberto  o  envelope  contendo  a  "Documentação",  o  qual  foi  vistados  pelos  membros  da  Comissão.  Nenhuma
irregularidade  foi  constatada  na  documentação  apresentada  pela  empresa  sendo  que  comprovou  condição  de
enquadramento de Microempresa, ficando desta forma HABILITADA para a presente licitação.

 

Reuniram-se no dia 13/12/2021, as 08:01 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 21642021/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas
para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 246/2021 na modalidade de
Pregão presencial. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço
e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer
discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Participante: PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total

1 contratação de empresa especializada para fornecimento de
licença de uso de sistema de gestão da assistência social,
hospedagem do sistema em servidor virtual “datacenter”,
implantação, conversão de dados de sistema legado,
treinamento dos usuários, suporte técnico e demais serviços
descritos neste edital e em seu anexo I - contratação de empresa
especializada para fornecimento de licença de uso de sistema de
gestão da assistência social, hospedagem do sistema em
servidor virtual “datacenter”, implantação, conversão de dados de
sistema legado, treinamento dos usuários, suporte técnico e
demais serviços descritos neste edital e em seu anexo I

12,000 GLOB PROPRIA 1.180,0000 14.160,00

14.160,00Total do Participante:
14.160,00Total Geral:
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Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela

Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Tunápolis, 13/12/2021

MEMBRO

BLASIO DILL

MEMBRO

Deisi Flach

MEMBRO

Edison Bieger

MEMBRO

Elisandro Both

MEMBRO

Jackson Scherer

PREGOEIRO

Sheila Inês Bieger

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS
LTDA.

PAULO ANDRÉ TESTA


