ATA DA LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL PARA O INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA IGUAÇU PREVINI, REFERENTE AO PROCESSO N° 2014/04/203.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
Às dez horas do dia vinte e nove de dezembro do ano de dois mil e
catorze reuniram-se no Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova
Iguaçu – PREVINI, o Pregoeiro, Sr. Maurício Abranches Alves, e sua Equipe de Apoio
composta pelos seguintes servidores designados, na forma da Portaria n° 211/2014, Sr.
Eduardo de Oliveira e Sra. Monique Ribeiro Sanches, para procederem a implantação da
licitação referente ao processo nº. 2014/04/203, na modalidade Pregão Presencial, para
contratação de empresa especializada para implantação e treinamento de sistema
contábil descritos no projeto básico de fls. 03/57 deste processo. Publicado Aviso de
Licitação no dia 27 de novembro na Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nos
Atos Oficiais do Município de Nova Iguaçu e em jornal de grande circulação. Foi enviado
pela via eletrônica, após solicitação, ou entregue o edital e seus anexos presencialmente
para as empresas: 1) JGBAIÃO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA – CNPJ
06265843/0001-04; 2) MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA –
CNPJ 15064270/0001-33. Impugnou o Edital a empresa JGBAIÃO com as razões
expostas e decisão do PREVINI no respectivo processo, sendo publicada nova chamada,
agora para a presente data. Ainda inconformada apresentou nova Impugnação, o que
motivou nova decisão, todas constantes com as suas devidas motivações dos autos
desta licitação. Todas as empresas acima listadas apresentaram envelopes, sendo
representadas estas na forma das cartas de credenciamento e/ou procuração ora
anexadas, sendo apresentado ainda os demais documentos necessários para demonstrar
a

legitimidade

para

participação

no

certame

pertinentes

ao

credenciamento,

disponibilizados ao Pregoeiro e Equipe de Apoio. Foi informando pelo Pregoeiro, antes
da abertura dos envelopes contendo as propostas, que o sistema da empresa que
ofertar menor valor final na fase de lances terá que ser apresentado para a equipe que
produziu o Projeto Básico, a qual irá analisar o sistema de acordo com o disposto
naquele mesmo projeto em um período máximo de 02 (duas) semanas, a iniciar a partir
do dia 05 de janeiro de 2015. Após esta etapa será designada nova data para análise
dos documentos referentes à habilitação, a qual será informada por correio eletrônico
para as empresas participantes deste certame. Dando prosseguimento a licitação o
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Pregoeiro iniciou a primeira fase do processo com a abertura dos envelopes contendo as
propostas iniciais, as quais foram rubricadas por todos os presentes, contendo estas os
seguintes valores: JGBAIÃO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA – R$
175.200,00 (cento e setenta e cinco mil e duzentos reais) e MODERNIZAÇÃO
PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA – R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil
reais). Desta forma, verificado por todos até o presente momento o atendimento ao
edital, seguiu-se então para a fase de lances, apresentados na forma descriminada no
mapa abaixo:
Empresa A (JGBAIÃO)

Empresa B
(MODERNIZAÇÃO)

Valor da abertura dos envelopes

175.200,00

156.000,00

1ª Rodada de Lances

155.000,00

150.000,00

2ª Rodada de Lances

149.000,00

147.000,00

3ª Rodada de Lances

145.000,00

140.000,00

4ª Rodada de Lances

139.000,00

Ñ APRESENTOU PROPOSTA

Desta forma, e tendo em vista que o valor final ficou abaixo da
estimativa orçamentária, foi CLASSIFICADA a empresa JGBAIÃO CONSULTORIA E
INFORMÁTICA

LTDA

–

CNPJ

06265843/0001-04,

sendo

informando

ao

representante desta que deverá apresentar proposta com os valores dos itens
atualizados com o valor total citado acima até a data inicial de apresentação do sistema.
Em virtude do exposto decidiu o Pregoeiro pela suspensão dessa sessão para análise do
sistema na forma já informada e posterior designação de nova data.

Nada mais

havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Eu, Eduardo de Oliveira, integrante da Equipe
de apoio, lavrei a presente Ata, tendo a assinado abaixo.

MAURÍCIO ABRANCHES ALVES
PREGOEIRO – PREVINI

EDUARDO DE OLIVEIRA
EQUIPE DE APOIO - PREVINI

MONIQUE RIBEIRO SANCHES
EQUIPE DE APOIO – PREVINI

JGBAIÃO CONSULTORIA E
INFORMÁTICA

MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E
INFORMÁTICA
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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE
SISTEMA CONTÁBIL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE NOVA IGUAÇU - PREVINI, REFERENTE AO PROCESSO N°
2014/04/203.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
Às dez horas do dia três de fevereiro do ano de dois mil e quinze
reuniram-se no Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu –
PREVINI, o Pregoeiro, Sr. Maurício Abranches Alves, e sua Equipe de Apoio composta
pelos seguintes servidores designados, na forma da Portaria n° 211/2014, Sr. Eduardo
de Oliveira e Sra. Monique Ribeiro Sanches, para procederem a continuação da licitação
referente ao processo nº. 2014/04/203, na modalidade Pregão Presencial, para
contratação de empresa especializada para implantação e treinamento de sistema
contábil descritos no projeto básico de fls. 03/57 deste processo. Ultrapassada a etapa
de análise do sistema pela comissão instituída para este fim e aprovada com as
ressalvas lançadas na manifestação correspondente, damos continuidade ao certame
passando a análise dos documentos, não vislumbrando o Pregoeiro e sua Equipe de
Apoio falhas que possam culminar na inabilitação da empresa, sendo transmitidos os
documentos para o representante da Modernização Pública e Informática para análise, o
qual corroborou a verificação anterior, sendo então classificada e habilitada a empresa
JGBAIÃO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA – CNPJ 06265843/0001-04
com o valor final de R$ 139.000,00 (cento e trinta e nove mil reais).

Nada mais

havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Eu, Eduardo de Oliveira, integrante da Equipe
de apoio, lavrei a presente Ata, tendo a assinado abaixo.

MAURÍCIO ABRANCHES ALVES
PREGOEIRO – PREVINI

EDUARDO DE OLIVEIRA
EQUIPE DE APOIO - PREVINI

MONIQUE RIBEIRO SANCHES
EQUIPE DE APOIO – PREVINI

JGBAIÃO CONSULTORIA E
INFORMÁTICA

MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E
INFORMÁTICA
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ATA DA REUNIÃO DA LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL
PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA
IGUAÇU - PREVINI, REFERENTE AO PROCESSO N° 2014/04/203.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
Às dez horas e trinta minutos do dia dezenove de agosto de dois mil e
quinze reuniram-se no Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu –
PREVINI, o Pregoeiro, Sr. Maurício Abranches Alves, e sua Equipe de Apoio composta pelos
seguintes servidores designados, na forma da Portaria n° 88/2015: Sr. Maurício Abranches
Alves - Presidente, Sr. Vitor Oliveira Vilanova – Membro e Sra. Bianca de Oliveira Vianna
Guimarães – Membro, atendendo a convocação publicada nos atos oficiais do Município no
dia 18 de agosto do presente ano para procederem a verificação ao atendimento as
exigências do certame pela segunda classificada, Modernização Pública Informática Ltda. –
EPP, CNPJ 15.064.270/0001-33, ante o distrato realizado com a 1ª classificada.
Inicialmente, questionado ao representante da 2ª classificada se a mesma aceitaria
contratar com o Instituto pelo valor apresentado pela 1ª classificada a resposta concedida
foi positiva, sendo requisitado a aplicação da atualização disposta no art. 24, XI da Lei
8666/1993, devendo ser apresentado pela empresa o valor atualizado, o qual será analisado
pelo Instituto. Desta forma damos continuidade ao certame passando a análise dos
documentos, não vislumbrando o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio falhas que possam
culminar na não contratação da empresa, motivo pelo qual indica a adjudicação do objeto à
Modernização Pública Informática Ltda. – EPP, CNPJ 15.064.270/0001-33. Ultrapassada a
fase de habilitação foi informado que no dia de hoje e no dia de amanhã seria procedida
pela comissão de fiscalização a avaliação do sistema como forma de corroborar a futura
contratação, ficando ciente a empresa ora habilitada. Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a reunião. Eu, Eduardo de Oliveira, integrante da Equipe de apoio, lavrei a
presente Ata, tendo a assinado abaixo.

MAURÍCIO ABRANCHES ALVES
PREGOEIRO – PREVINI

EDUARDO DE OLIVEIRA
EQUIPE DE APOIO - PREVINI

VITOR OLIVEIRA VILANOVA
EQUIPE DE APOIO – PREVINI

BIANCA DE OLIVEIRA VIANNA GUIMARÃES
EQUIPE DE APOIO - PREVINI

MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E
INFORMÁTICA
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