
ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA  

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013 
 

 

Aosdezesste dias do mês de junho de dois mil e treze, às 14 horas, reuniu-se a 

Comissão Permanente de Licitação, composta pelos membros: Jurandir Matos do 

Nascimento – Presidente; Carla Caniçali Suce – Secretária; e Tânia Maria Laporti 

Pinto – Membro, para abertura e julgamento da Tomada de Preços, tipo Técnica e 

Preço Global nº 001/2013, visando à contratação de empresa para a concessão de 

licença de uso de softwares de gestão pública: sistema integrado de contabilidade 

pública; sistema integrado de almoxarifado; sistema integrado de patrimônio; sistema 

integrado de recursos humanos; e, portal da transparência, bem como a implantação, 

migração de dados, treinamento, capacitação, suporte técnico e manutenção corretiva, 

adaptativa, e evolutiva dos sistemas a serem implantados na Câmara Municipal, pelo 

prazo de 12 (doze) meses, conforme solicitação da Oficial Administrativo, através do 

processo administrativo nº 012/2013. Dando início à reunião, a empresa que se fez 

presente foi E&L Produções de Software, através do seu representante legal. Dando 

início ao certame, foi aberto o envelope de proposta técnica. Após análise da 

documentação técnica, verificou-se que os quadros de avaliação da proponente E&L 

Produções de Software Ltda referente ao Anexo IV do Edital 001/2013 consta no 

quesito Fator de Atestado de Capacidade Técnica, referente ao item “Portal da 

Transparência”, que a empresa apresentou apenas um atestado somando assim apenas 

10 (dez) pontos, e não 20 (vinte) como informado. Verificou ainda que, no quesito 

Fator Equipe Técnica a empresa proponente E&L Produções de Software Ltda 

apresentou documentação comprobatória de 10 funcionários com formação superior, 

o que equivale a uma pontuação de 60 (sessenta) pontos e não de 30 (trinta) pontos, 

como apresentado pela empresa. Ao final da avaliação da proposta técnica a empresa 

E&L Produções de Software Ltda obteve pontuação 100 pontos, conforme mapa de 

apuração em anexo. Passando a fase da técnica, foi aberto o envelope de proposta, 

passando devidamente o preço proposto para o mapa de apuração e julgamento. 

Obteve a licitante 100 pontos referentes ao preço. Finalizando a análise das 

pontuações de nota de preço, deu-se seguimento à apuração das notas finais da 

proponente, onde aplicando as pontuações nas fórmulas de cálculo, verificamos que a 

licitante obteve 10 pontos de nota final, sendo assim, temporariamente vencedora, a 

empresa E&L Produções de Software Ltda, por apresentar média ponderada dentro 

dos limites estabelecidos no Edital. Conforme consta no item 10.12.2 do Edital 

001/2013 a data de apresentação do softwares deveria acontecer num prazo máximo 

de 2 (dois) dias consecutivos da presente data. No entanto, a Comissão Técnica de 

Avaliação não poderá se fazer presente na data estipulada, decidindo a Comissão de 



licitação pelo agendamento para o dia 20/06/2013, às 13 horas, para que a empresa 

faça a demonstração prática dos softwares licitados, ficando desde já ciente. Nada 

mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião mandando lavrar a presente 

ata, que segue devidamente assinada pelos membros da Comissão Permanente de 

Licitação. 
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