
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018

Às nove horas e trinta minutos do dia 18 (dezoito) de julho do ano de dois mil e dezoito, no 

Plenário da Câmara Municipal de Itapoá, localizado na Rua Mariana Michels Borges, nº 1115, 

bairro  Itapema  do  Norte,  cidade  de  Itapoá-SC,  foi  aberta  a  sessão  pública  do  Processo 

Licitatório  nº  01/2018,  do  Pregão  Presencial  nº  01/2018  cujo  objeto  é  a  Contratação  de 

empresa  para  provimento  de  software  de  Gestão  Pública  e  Serviços,  desenvolvido  em 

ambiente Web, abrangendo os  serviços  de instalação,  migração de dados,  parametrização, 

implantação,  treinamento,  provimento  de  datacenter,  manutenção  legal  e  corretiva, 

atualização tecnológica e suporte técnico, conforme especifcaççes constantes no Anexo VI do 

Edital do Pregão Presencial nº 01/2018. A sessão pública aconteceu conforme disposiççes do 

Decreto Legislativo Municipal nº 24, de 22 de março de 2013 e foi conduzido pelo pregoeiro 

ofcial do Poder Legislativo de Itapoá FRRANCISC  XAVIER S ARES FRILO , e pela euuipe 

de apoio composta pelos servidores Sra. Ana Paula Kogg Stephani (matrícula nº 50857), Sra. 

FRernanda Luzia Gutoski Duarte FRigueredo (matrícula nº 50911), Sr. Gian FRelipi Bernanardes 

Rosa (Matrícula nº 5109200) e Sra.  Michele Mayer (matrícula nº 50822) todos nomeados 

através da  Portaria Legislativa Municipal nº 54, de 04 de junho de 2018. A Licitação foi 

acompanhada pela Controladora Interna Sra. Maria Ines Vargem Yalcinkaya e pela Secretária-

Geral Sra. Sybelle Leichsenring. No horário defnido no Edital, o Pregoeiro iniciou a sessão 

informando aos representantes presentes os procedimentos a serem adotados durante a sessão 

pública do Pregão, e ressaltou uue a ausência deles, uuando da lavratura da ata, ao fnal da 

sessão pública, implicará a preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na ata. 

Após recolher os envelopes de Proposta de Preços e de Oabilitação, os uuais foram rubricados 

por todos os presentes, iniciou-se a fase de credenciamento dos representantes:

Empresas Participantes  Representantes (Credenciados)
IPM Sistemas Ltda. Tiago Arlindo da Rosa
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Todos os licitantes foram credenciados para participar da Licitação. Na seuuência, iniciou-se a 

etapa da abertura do Envelope 1. Nesse momento, foi identifcado um euuívoco em uue foi 

apresentado o Envelope nº  01 tanto  para  a  Proposta de Preço,  uuanto  para  a  habilitação. 

Entretanto, conforme análise da própria especifcação do envelope, há a indicação de um dos 

envelopes se referir à Proposta de Preço, e o outro envelope indicar a Oabilitação. Assim, após 

análise  do  pregoeiro  e  da  euuipe  de  apoio,  não  há  prejuízo  e/ou  ilegalidade  uue  possa 

comprometer o regular andamento do processo licitatório. Todas as empresas apresentaram 

tempestivamente seus envelopes de proposta e habilitação para participarem do certame, em 

conformidade  com  o  Edital,  e  foi  identifcado  apenas  1  (uma)  empresa  participante  do 

Processo Licitatório nº 01/2018. Após a abertura dos envelopes de propostas, o pregoeiro fez a 

leitura dos preços globais de cada uma das empresas. Após análise da Proposta de Preço, e 

assinatura pelo pregoeiro e pelos servidores membros da euuipe de apoio, bem como pelo 

licitante, iniciou-se os lances verbais, onde foi utilizado o disposto no Artigo 4º inciso VIII da 

Lei 10.520/2002, oferecendo aos classifcados para o lance a oportunidade de redução dos 

preços  ofertados  nas  propostas  escritas.  Passou-se  à  fase  de  lances,  nos  valores  fnais, 

conforme os documentos Anexos desta Ata. FRindada a fase de lances verbais, iniciou-se a fase 

de habilitação onde foi analisada a documentação apresentada pela empresa vencedora IPM 

Sistemas LDTA. Constata-se vencedoras portanto, a empresa citada abaixo:

Empresa classificada do Item 01 Valor Final Unitário

IPM Sistemas LTDA. R$ 35.000,00

Detalhamento da Proposta Vencedora da empresa IPM Sistemas Ltda.

I – Implantação dos Sistemas de Informação

Item Descrição Valor Total Máx.
1 Diagnóstico (Levantamento de normas/leis, em especial as relacionadas ao 

acesso de informações e flxos internos, objetivando a adoção de melhores 
práticas de gestão pública); 

Migração (Migração de informações disponíveis nos servidores e 
compltadores da Câmara, no qle for necessário ao normal flncionamento 
do sistema); 

Configuração (Confglração de tabelas, cadastros e rotinas; e confglração 
e adeqlação de relatórios, telas, layolts/logotipos e roteiros de processos; 

Habilitação e Treinamento (Instalação dos aplicativos web e defnição de 
permissões e acessos - individlais para cada lslário, explicações sobre as 
flncionalidades dos sistemas para os lslários da Câmara);

Acompanhamento (acompanhamento inicial de operação necessário ao 

R$ 1340,00
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esclarecimento de dúvidas aos lslários na ltilização do software); e 
Datacenter (Provimento de servidor web para hospedagem dos sistemas 
de informação, com estrltlra para flncionamento ininterrlpto, incllsive 
com links de comlnicação alternados, grlpo gerador de energia, hardwares 
redlndantes, virtlalização, SGBDs, softwares básicos e de seglrança, robot 
de backlp, administração 24x7, em todos os dias do ano).

II - Locação dos sistemas de informação

Item Descrição Unid. Qtd.
 Valor Máximo 

Mensal 
Valor Máx. Total 

12 meses
2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

2.1 Gestão Contábil e Execlção Financeira Mês 12 R$ 430,00 R$ 5160,00
2.2 Gestão de Compras, Licitações e Contratos Mês 12 R$ 320,00 R$ 3840,00
2.3 Gestão de Pessoas (RH e Folha de Pagamento) Mês 12 R$ 370,00 R$ 4440,00
2.4 Gestão de Patrimônio Mês 12 R$ 190,00 R$ 2280,00
2.5 Portal da Transparência Mês 12 R$ 160,00 R$ 1920,00
2.6 Controle Interno Mês 12 R$ 210,00 R$ 2520,00

III - Serviços Técnicos de Demanda Variável
Item Descrição

Unid. Qtd.
 Valor 

Máximo por 
Hora

Valor Máx. 
Total 12 meses

3 SERVIÇOS TÉCNICOS DE DEMANDA VARIÁVEL

3.1 Serviços de treinamento, capacitação e 
atendimento técnico local eventlal, pós 
implantação.

Hora 
20 R$ 125,00 R$ 2500,00

3.2

Serviços técnicos especializados de conslltoria, 
clstomização e personalização dos sistemas 
para atender demandas específcas do 
contratante.

Hora 50 R$ 220,00 R$ 11000,00

Total I - Implantação R$ 1.340,00
Total II - Locação dos Sistemas de Informação R$ 20.160,00

Total IV - Serviços Técnicos de Demanda Variável R$ 13500,00
Total Geral R$ 35.000,00

  pregoeiro  indagou  aos  representantes  uuanto  ao  registro  de  intenççes  de  recurso,  não 

havendo nenhuma manifestação nesse sentido. Assim, o pregoeiro declarou como vencedor 

em sessão pública, o licitante supracitado e relacionado no documento anexo a esta ata, por 

item, com os  valores  unitários  fnais  ali  constantes.  Este  resultado será publicado no site 

ofcial da Câmara Municipal de Itapoá, no banner denominado “Licitaççes”, na página inicial 

do  site.   s  representantes  credenciados  não  manifestaram  interesse  em  interpor  recurso, 

motivo pelo uual fca precluso o direito a recurso, nos termos do inciso vinte do Artigo 4º da 

Lei 10.520/2002.   Pregoeiro informa uue a(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ao) cumprir 

os prazos de entrega conforme estabelecido no edital, sob pena de multas e outras sanççes 

cabíveis conforme edital. Concluídos os procedimentos relativos ao Pregão em epígrafe, com 

base na atribuição descrita na Lei do Pregão, e considerando uue: a) – A(s) proposta(s) da(s) 

empresa(s)  vencedora(s)  satisfaz(em)  à(s)  exigência(s)  do  edital;  b)  –  A(s)  empresa(s) 

vencedora(s) encontra(m)-se devidamente habilitada(s) uuanto às documentaççes exigidas; c) 

-  s preços ofertados estão dentro dos limites estabelecidos pela Câmara Municipal de Itapoá; 
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d) - Não houve manifestação expressa por parte dos representantes das licitantes de intenção 

de interpor recursos. Desta forma, o Pregoeiro adjudica o objeto da licitação às empresas 

vencedoras supra indicadas. Nada mais havendo a tratar, eu, FRrancisco Xavier Soares FRilho, 

pregoeiro, lavrei a presente ata, uue vai assinada por mim, pelos membros da euuipe de apoio 

da Câmara Municipal de Itapoá-SC e pelos representantes credenciados das empresas.

Itapoá, 18 de julho de 2018.

Francisco Xavier Soares Filho
Pregoeiro

(matrícula nº 50881)

Ana Paula Kogg Stephani 
Agente Administrativa
(matrícula nº 50857)

Fernanda Luzia Gutoski Duarte Figueredo 
Agente Administrativa
(matrícula nº 50911)

Gian Felipi Bernanardes Rosa 
Diretor Administrativo
(matrícula nº 5109200)

Michele Mayer
Técnica Contábil

(matrícula nº 50822)

Representantes das empresas participantes do presente certame:

Nome da empresa Assinatura do representante legal

IPM Sistemas LTDA. Tiago Arlindo da Rosa
CPF 049282509-23

Representante legal da empresa
IPM Sistemas Ltda.
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