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CÂMARA MUNICIPAL DE PINHALZINHO
Paço Municipal Prefeito José de Lima Franco Sobrinho
CNPJ: 01.676.018/0001-70

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO CONVITE N°. 01/2019,
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE
FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, ATENDIMENTO E
SUPORTE TÉCNICO PARA SOFTWARES DE CONTABILIDADE.

No dia dezoito do mês de Março de dois mil e dezenove, na sede da Câmara
Municipal de Pinhalzinho, na sala dos vereadores, sito à Rua Cruzeiro do Sul, n°.
225, reuniram-se às catorze horas os membros da comissão de Julgamento de
Licitações, nomeados pelo Ato da Presidente n°. 01/2019, o representante da
empresa Governança/Brasil, o Senhor Luciano Donizete Vanzella e o procurador
Jurídico da Câmara Municipal Dr. Franco Emmerich Paula de Castro, para
proceder à abertura dos envelopes "Documentação" e "Proposta", referente ao
Convite n°. 01/2019, para Contratação de Empresa especializada para a prestação
de serviços técnicos na área de fornecimento de licença de uso, atendimento e
suporte técnico para softwares de contabilidade, Gestão de Pessoal, Controle
Patrimonial, Ouvidoria, Portal da Transparência e Protocolo. Os membros da
Comissão de Licitação receberam os envelopes das empresas: 4R Sistemas &
Assessoria LTDA, GovernançaBrasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços e
Cecam (Consultoria Econômica, Contábil e Administrativa Municipal Ltda),
devidamente protocolados e rubricados pelos presentes. Abertos os trabalhos,
passou-se à abertura dos respectivos envelopes, contendo as documentações das
empresas, estando todos em perfeita ordem. Logo após foram abertos os
envelopes propostas e feita a referida análise. A Comissão de Licitação,
considerando os critérios de julgamento adotados, decidiu classificar em primeiro
lugar a proposta da empresa GovernançaBrasil S/A Tecnologia e Gestão em
Serviços, que apresentou os seguintes valores: R$ 7.320,00 mensal, para a
prestação de serviços técnicos na área de fornecimento de licença de uso
atendimento e suporte técnico para softwares e R$ 2.800,00 para
implantação e Treinamento dos softwares, num valor total de R$ 90.640,00,
Em segundo lugar a empresa CECAM, Consultoria Econômica, Contábil e
Administrativa Municipal ltda., que apresentou o valor Mensal de R$ 8.600,00
e o valor de R$ 6.000,00 para implantação e treinamento, num total de R$
109.200,00 e em terceiro lugar a empresa 4R Sistemas & Assessoria Ltda,
que apresentou o valor mensal de R$ 8.700,00 para suporte técnicos para
softwares, R$ 5.000,00 para implantação e treinamento, num total de R$
109.400,00. Por fim, o valor apresentado pela empresa acima está de acordo com
o valor de mercado, caracterizando assim, relevante interesse público na
contratação. As empresas CEGAM e a 4R Sistemas & Assessoria Ltda,
apresentaram as desistências de recursos em face ao presente julgamento. Nada
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mais havendo para ser tratado foi encerrada a presente sessão, lavrando-se a
presente ata que vai devidamente assinada por tod o presentes.
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