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ATA DA SESSAO PUBLICA PARA REALIZAÇAO DO CERTAME

- TOMADA DE PREÇOS N°A.. 001/2018 .

Aos 20 (vinte) dias do mês de abril de 201,8 (dois mil e dezoito), às 10 (dez) horas,
na Sede da Câmara Municipal, situada na Rua Cais Costa Pinto, n°. 62, Bairro
Geovani Breda, Municipio de Alfredo Chaves, -Espirito Santo, reuniu-se a<Comissã_o
de Licitação constituída pela Portaria n°. 001, de 02 de janeiro de 2018, composta

r

pelos membros: IVANIA CAPRINI TAMBORlNl DOS SANTOS (Presidente),
BRÍGIDA BOTÉCHIA BORTOLOTE DUARTE, LUCIA HELENA CARDOSO e
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EDSON ANTONIO BOLDRINI (Membros), para proceder aos trabalhos referentes à
licitação na modalidade de Tomada de Preços, do tipo Técnica e Preço, 'objetivando
a contratação deserviços na área de tecnologia da informação parao fornecimento e
a concessão de'Licença de Uso de Softwares de Gestão Pública, bem como
Implantação, Conversão de Dados, Treinamento, Testes .e Serviçosde Manutenção
que garantam as alterações ° legais, corretivas De evolutivas nos softwares
contratados, atendimento e suporte técnico, para estes softwares quando solicitado
pela Câmara. Compareceu' a senhora 'SIMONE KLIPPEL HUBER ALIPRANDI
representante da Empresa E&L 'PRODUÇÕES DE SOFTVVARE -LTDA inscrita no
CNPJ sob o n° 39.781.752/0001-72, única interessada na licitação acima indicada.
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Ao iniciar a sessão, todos assinam a Lista de. Presenças. Previamente à abertura dos
envelopes, verifica-se a conferência dos- documentos de Credenciamento da
empresajestando o representante da empresa E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE
LTDA apta a manifestação- de representação da empresa por apresentar todos os
documentos exigidos. Em sequência todos os documentos de credenciamento são
passados paraconferência e rubricas pelos membros da comissão.e todos os
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presentes. Estando todos devidamente identificados, inicia-se a análise 'dos
envelopes. Verifica-se que todos os envelopes são opacos, encontram-se fechados e
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rubricados em seu fecho, timbrados com a identificação da licitante, entregue no
local, data e horário mencionados no edital, contendo, em sua parte externa e
frontal, além da Razão Social as informaçõesexigidas pelo Edital. Dando sequência
a Comissão de Licitação inicia a abertura do envelope dos ,Documentos de
HAe||_|TAÇÃo (oocu|v|ENTAÇÃol|NvÓ|_ucRo N° 1). Proçeóe de imediato. ao
exame e analise dos documentos, em conformidade com as exigencias do edital.
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Verifica-se .que 'a licitante apresenta devidamente: o Certificado de Registro
Cadastral expedido pela Câmara Municipal; Contrato Social da empresa; Prova de
inscrição ativa no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda;
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual relativo à sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto desta licitação;
Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da
União, emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional do Estado do Espírito Santo;
Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais, emitida. pela Secretaria do
Estado; Certidão Negativa de Débito com a Fazenda; Prova de Regularidade relativa
à seguridade social .(lNSS), em plena validade, expedido pelolnstituto Nacional de
Seguridade Social; Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS), expedida pela CEF em plena validade; Balanço Patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social; Atestado de capacidade técnica
emitido por pessoa jurídica de direito público comprovando a aptidão da licitante na
realização da atividade anterior, compatível com as caracteristicas do objeto
constante do Anexo I do Edital; Atestado de 'Visita Técnica fornecido pela Câmara
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Municipal de Alfredo Chaves, comprovando a visita de levantamento das
informações em campo, para elaboração da proposta técnica; Declaração de que a
empresa atende ao disposto no art.7° inciso XXXIII da Constituição Federal (Lei 9854
de 27/10/99), conforme anexo Ill do edital; Declaração de inexistência de fatos
supervenientes impeditivos a licitação nos termos do modelo do Anexo lV.do Edital;
e outros documentos que se fizeram necessários. Os -documentos emitidos via
internet foram consultados, constatando a fidelidade e legitimidade das informações
prestadas pela licitante. Todos os documentos são rubricados pelos membros da
Comissão de Licitação e por todos os presentes. Não tendo havido qualquer registro
de observação, impugnação ou protesto, a Comissão de Licitação proclama ta
licitante E&LPRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA qualificada para a etapa seguinte
deste certame. Procedendo a abertura do envelope da PROPOSTA TÉCNICA
(INVÓLUCROS N°. 2) constata-se que Proposta é apresentada em uma única via,
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sem emendas, rasuras ou entrelinhas, rubricada pelo representante legal e assinada
na última folha. A licitante apresenta devidamente preenchido o ANEXO IX -
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, .assinado pelo representante ,legal da empresa, a qual é
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devidamente analisada pela Analista de Tecnologia de Informação, a Sra Sabrina
. .

Prêmoli Darós, responsável pelo setor técnico da Cámara, que analisa cada módulo
dos sistemas a serem instalados, o funcionamento dosísistemas de forma
independentes, os relatórios incorporados a todas as ferramentas descritas no anexo
IX, de forma integrada e compilada junto com cada módulo' do sistema de gestão
pública integrada da Cámara. Verifica-se.que a licitante apresenta a Modelagem de
Dados Física e Lógica com Dicionário de Dados para .facilitar o processo de análise..
Ao realizar a análise e soma da pontuaçãoverifica-_se: Das. Características Gerais
nota 105 (cento e cinco) pontos; Do Sistema de Recurso Humanos: Módulo I -
Sistema de Recursos Humanos nota 99 (noventa e nove) pontos; Módulo II - Folha
de Pagamento nota 126 (cento e vinte_seis)`pontos; Módulo III - Atos Administrativos
e Legais nota 27 (vinte sete) pontos; Módulo IV - Rescisões, Férias e Contratos
Funcionaisnota 24 (vinte e quatro) pontos; Do Sistema de Contabilidade Pública:
Módulo I - Sistema Integrado de Contabilidade Pública nota 204 (duzentos e quatro)
pontos; Módulo ll - Sistema de Tesouraria nota _195 (cento e noventa e cinco) pontos;
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Módulo llll - Balanço nota 78 (setenta e oito) pontos; Módulo IV - Integração com
Autarquias e demais Sistemas nota 42 (quarenta e dois) pontos; Do Sistema de
Patrimônio nota 57 (cinquenta e sete) pontos; Do Sistema de Almoxarifado nota
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39 (trinta e nove) pontos; Do Sistema de Compras nota 36 ( trinta e seis ) pontos;
Do Sistema do Portal da Transparência nota-63 (sessenta e três) pontos. Obtendo
a pontuação 1095 (mile noventa e cinco) em todos os itens. Dando continuidade,
verifica-se que atende de forma plena, acima de 85% (oitenta e cinco por cento) das
especificações solicitadas por sistemas, inclusive as caracteristicas gerais comuns a
todos os sistemas. :Verifica-se ,aindaque a empresa apresenta: ATESTADO DE
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CAPACIDADE TECNICA, devidamente documentado, emitido por órgão público,
.comprovando o fornecImento.e execução dos itens compatíveis aos solicitados no
objeto do edital; atestado minimo de 20% dos sistemas solicitados, e atestados de
todos os sistemas especificados no Anexo I do Edital. Verifica-se ainda que todos os
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atestados estão em nome da Empresa Licitante e -segue as demais. condiçoes
expostas no edital e seus anexos, obtendo a pontuação de 120 (cento e vinte)
pontos. A Licitante apresenta declaração relacionando os profissionais responsáveis
pelos sistemas solicitados no edital (pertencentes a empresa), acompanhado dos
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respectivos curriculos, comprovante de titulação e. vinculo empregatício conforme
Anexo VII, quadro I do edital, o qual Ié realizada a soma da pontuação, obtendo a
nota 60 (sessenta) pontos (pontuação máxima); Apresenta o. «cronograma
descrevendo as fases de -Implantação, Conversão, Testes, Treinamento, conforme
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modelo Anexo VII, quadro ll, obtendo a pontuação de 300 (trezentos) pontos,
(pontuação'máxima).` Em conformidade com as condições do Edital, dando
sequência, verifica-se que a Empresa E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA
atende, rigorosamente, às exigências do Edital referente a proposta técnica
recebendo a "Nota Técnica de 1.575 (mil quinhentos e setenta e cinco) pontos.
Equivalente a TPT (Total de pontos da técnica) é igual a ATT (Nota de Atestados de
Capacitação Técnica) somada á ETR (Nota de Experiência Técnicos Responsáveis)
somada à CTE (Nota de Cronograma comTempo de Execução) somada à ATS
(Avaliação técnica dos software) ou seja, TPT= ATT+ETR+ CTE+ ATS (TPT= 120 +
60 + 300 + 1095 = 1.575 )de acordo com os critérios de metodologia e qualificação,
estando apta a etapa seguinte deste certame. Todos os documentos são rubricados
pelos membros da Comissão de Licitação e por todos os presentes. Franqueada a
palavra, todos declararam aceitar o resultado e renunciar ao direito de recurso.
Dando sequência procede a abertura do envelope da PROPOSTA DE PREÇO
(INVÓLUCROS N°. 3). Verifica-«se que Proposta é apresentada em uma única via,
com a identificação da licitante, redigidaem lingua portuguesa, salvo às expressões
técnicas, sem emendas ou rasuras, datada, assinada na Planilha de Preços e na
última página, rubricadas nas demais.-pelo representante legal. da. empresa e
carimbadas com carimbo de CNPJ. A licitante E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE
LTDA apresenta o valor global de R$ 53.046,00 (cinquenta e três mil e quarenta e
seis reais). Sendo assim constituido: Do Sistema de Contabilidade Pública: valor
da Licença de Uso, Implantação e Treinamento R$ 600,00 (seiscentos. reis)-
Manutenção Mensal.R$ 1.138,00 (mil cento e trinta e oito reais); Do Sistema
Integrado de Recurso Humanose Folha de Pagamento: valor da Licença de Uso,
Implantação e Treinamento R$ 600,00 (seiscentos reis) - Manutenção Mensal R$
700,00 (setecentos reais); Do [Sistema Integrado *de Compras, Licitações e
Contratos valor da Licença de Uso, lmpIantação`e Treinamento R$ 600,00
(seiscentos reais) - Manutenção Mensal R$ 560,00,00 (quinhentos e sessenta reais);
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Do Sistema Integrado de Controle de estoques de Materiais - Almoxarifado
valor da Licença de Uso, Implantação e .Treinamento R$ 450,00 (quatrocentos e
cinquenta reais) - Manutenção Mensal R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais); Do
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Sistema Integrado de Patrimôiniovalor da Licença de Uso, 'Implantação e
Treinamento R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) - Manutenção Mensal R$
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500,00 (quinhentos reais); Do Sistema Integrado do Portal da Transparência valor
da Licença de Uso, Implantação e Treinamento R$ 450,00 (quatrocentos ze

cinquenta reais) - Manutenção Mensal R$ 700,00 (setecentos reais); para o
fornecimento do objetodo Edital, contendo a composição de todos os preços
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rateados, em conformidade com todos os itens apresentados no cronograma de
execução. Verifica-se que nos preços propostos estão. inclusos, todos os custos
referentes ao atendimento do objeto desta Licitação, considerando: o valor total do
objetolcontratado nas instalações da contratante; declaração expressada empresa,
de estar. incluidos nos preços todos os impostos, taxas, seguros, fretes, despesas
com deslocamento de equipe, diárias, hospedagem de pessoal, -indenização devido
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á terceiros por fatos oriundos dos sen/iços e fornecimentos contratados, além de
quaisquer outras despesas incidentes sobre o Contrato; o prazo de validade da
proposta de 60 (sessenta) dias corridos a partir da abertura do envelope; declaração
de que a empresa 'aceita as condições do Edital e que, caso seja a vencedora da
licitação, fornecerá os serviços conforme proposta e pelo preço unitário ofertado e
aceito pela Cámara; declaração de-que possui ou manterá -representantes de
assistência técnica, localizada no Estado do Espirito Santo, para .viabilizar os
serviços na forma exigida no Edital; durante o periodo de duração do Contrato;
declaração de que fornecerá os softwares e executará os serviços e poderá dispor
dos profissionais para o cumprimento do objeto da licitação. A proposta apresentada
é submetida ao critériotécnico de viabilidade pela Analista de Tecnologia de
Informação, a Sra Sabrina Prêmoli Darós. Verifica-se que devido o não
comparecimento de outra licitante, a proposta apresentada atribui-se a nota de 100
pontos, tendo em vista atendimento do' edital. Assim a Nota Final é de 1~.132,5 (mil
cento e trinta' e dois virgula cinco) nota aferida a titulo de observação do edital,
conforma 0 zàiauia NF' = (TPT x 7). + (TPP x 3)/io (NF= Nata Finai igual a TPT =
Total de Pontos da Técnica vezes. 3 somado' a TPP = Total de pontos do preço
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dividido por dez), ou seja ,(1575 x 7, somando ál 100 x 3 dividido por 10). Ato
continuo, deconformidade com o item 10.10 do *Edital de Tomada de Preço
001/2018, é declarada vencedora deste certame a empresa E&L PRODUÇÕESDE
SOFTWARE LTDA por ter cumprido todas as exigências do edital e por ter
apresentado as propostas técnicas e comercial dentro dos padrões exigidos. Tendo
em vista que a vencedora do certame já presta os serviços ora licitados, a

tos dos valores referentes aos itens: Licença decontratante ficará isenta de pagamen
Uso, Implantação e Treinamento, ficando o valor gIobaI`( 12 meses) de R$ 49.896,00
(quarenta e nove mil, oitocentosne noventa e-seis reais) sendo o valor da
manutenção de R$ 4.158,00 (quatro mil cento e cinquentae oito reais) mensal.
Logo, de acordo com os critérios legais, e por não haver a participação de outras
empresas, em' cumprimento com o Art. _109, inciso I, da Lei 8.666I1993, será
concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para recursos. Estando o processo a
disposição dos interessados.. Não havendo recurso por parte dos interessados,
procederá a homologação do -certame., Nada, mais havendo a tratar, encerra-sea
presente sessão, lavrando-se a presente ata, que lida e achada conforme, vai
assinada pelos membros da Comissão ,Permanente de Licitação e todos os demais
presentes, estando desde já intimados da decisão dejulgamento, a teor do Edital.

_ IVANIA CAPRINI TAMBO, I DOS SANTOS
Presidente da Comi_s ã Permanente de Licitação
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EDSO A A BOLDRINI E
br I acPL

SIMONE KLIPPEL UBER ALIPRANDI
' E&LPRODU<(èÕfiS,¡ E SOFTWARE LTDA

' . K aøí/UÚ7" , “
SABRINA PREMOLI DAROS .

. Analista de Tecnologia da Informação


