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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES, JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E 
ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO CONVITE Nº 01/2020. 

Às nove horas e trinta minutos (09:30), do dia dezesseis do mês de novembro do ano de 
dois mil e vinte (16/11/2020), na Sala da Diretoria Administrativa, no prédio da Câmara 
Municipal de Novais, reuniu-se a Comissão de Licitações, designada pela Portaria nº 
01 /2020, de 02 de janeiro de 2020, sob a Presidência do Sr. MARCELO GIRALDO 
RODRIGUES DA SILVA, servidor da Câmara estando pres,entes os demais membros que 
compõem a referida Comissão: Sr. LIZIANE MENEGHESSO GIL NAVARRO e Sr. 
ALEXANDRE CRUZ MATTA GARCIA e o Sr. WILLIAN FERNANDO TASSINARI 
Procurador da Empresa 4R Tecnologia da Informação Ltda, para os atos de 
encerramento da Licitação Processo nº 06/2020 - Modalidade Convite nº 01/2020, 
abertura dos envelopes, julgamento das propostas dentre os participantes do certame, 
que tem por objeto a contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso 
(locação), de sistemas integrados de gestão pública, conforme descrição detalhada no 
Anexo 1- Termo de Referencia do Edital. Declarada aberta à reunião, pelo Sr. Presidente 
da Comissão de Licitação, Sr. Marcelo Giraldo Rodrigues da Silva, este solicitou aos 
presentes que conferissem a inviolabílidade e rubricassem os envelopes apresentados 
dentro do prazo e horário estabelecido pelo Edital, devidamente protocolados em suas 
respectivas datas. Aberta a palavra não houve manifestação e diante disso, o Sr. 
Marcelo, Presidente da Comissão, após as cautelas de praxe, procedeu à abertura dos 
envelopes propostas entregues no prazo legal, cujo conteúdo foi examinado e também 
rubricado pelos membros da Comissão e demais presentes. Considerando o CRITÉRIO 
DE JULGAMENTO constante da clausula 6.2.2.1 do TIPO MENOR GLOBAL, foram às 
propostas CLASSIFICADAS confom,e demonstrado no Mapa anexo, na seguinte 
confom,idade: 

1º CLASSIFICADA, SENDO DECLARADA VENCEDORA DO CERTAME, A EMPRESA 
4R Tecnologia da Informação Ltda, com endereço à Praça João Francisco Menezes 
nº 138 - Casa B, Bairro Jardim BrasiJ, CEP: 15.840-000, na cidade de Porto Feliz-SP, 
inscrita no CNPJ. sob o nº 36.729.529/0001-98, com a -proposta no valor global de 
R$ 49.200,00 (quarenta e nove mil e duzentos reais); Observou-se que foram 
atendidas as demais exigências constantes do Edital, quanto à documentação 
apresentada. 

2º CLASSIFICADA, A EMPRESA GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E 
GESTÃO EM SERVIÇOS, com endereço à Rua João Pessoa nº 1183 - Terreo 1 e 2, 
Bairro Velha, CEP: 89.036-001, na cidade de Blumenau - se, Endereço de 
Correspondência: Rua Capitão Adelmio Norberto da Silva, 715 - Alto da Boa Vista, 
CEP: 14.025-670, na cidade de Ribeirão Preto/SP, inscrita no CNPJ. sob o nº 
00.165.960/0001·01, com a proposta no valor global de R$ 55.610,00 (cinqüenta e 
cinco mil seiscentos e dez reais); Observou-se que foram atendidas as demais 
exigências constantes do EditaJ, quanto à documentação apresentada. 
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3º CLASSIFICADA, A EMPRESA MV&P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA L TOA, com 
endereço na Rua Humitá nº 231 - Sobre Loja - Vila Mendonça, na cidade de 
Araçatuba-SP, CEP: 16.015-090, inscrita no CNPJ. sob o nº 03.012.197/0001-77, com 
a proposta no valor global de R$ 55.906, 12 (cinquenta e cinco mil novecentos e seis 
reais e doze centavos); Observou-se que foram atendidas as demais exigências 
constantes do Edital, quanto à documentação apresentada. 

4º CLASSIFICADA, A EMPRESA GEMMAP SISTEMAS L TOA, com endereço na 
Rua Conselheiro Dantas, nº 421-2, Centro, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo
SP, CEP: 18.900-000, inscrita no CNPJ. sob o nº 54.699.434/0001-50, com a proposta 
no valor global de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais); Observou-se que foram 
atendidas as demais exigências constantes do Edital, quanto à documentação 
apresentada. 

5º CLASSIFICADA, A EMPRESA CASP - VALE CONSULTORIA E ASSESSORIA 
DE SISTEMAS PUBLICOS LTDA, com endereço na Av. Ministro Nelson Hungria, 
544 - Sala 3 - Centro, na cidade de Santo Antonio do Pinhal CEP: 12.450-000, 
inscrita no CNPJ. sob o nº 18.665.334/0001-40, com a proposta no valor global de 
R$ 63.500,00 (sessenta e três mil e quinhentos reais); Observou-se que foram 
atendidas as demais exigências constantes do Edital, quanto à documentação 
apTesentada. 

A sessão prosseguiu e novamente os documentos foram co·locados à disposição dos 
presen1es para análise e rubrica. Ato sequencial , fica a empresa 4R Tecnologia da 
Informação Ltda, classificada em 1° lugar, através do seu representante, convocada para 
demonstração do sistema no dia 19/11/2020, tendo como inicio as 10:00 horas, conforme 
item 6.2.2.2 do Edital, a palavra novamente foi colocada livre e ninguém quis se 
manifestar. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da ComissãQ, Sr. MARCELO 
GIRALDO RODRIGUES DA SILVA, após fazer as devidas explicações, encerrou a 
presente sessão, lavrando-se a presente ATA, que lida achada cont , aI ssinada 
por todos os presentes, para posterior remessa juntamente co d ais o umentos 
pertinentes ao Processo supra mencionado, à autoridade ~ éle ·eia análise, 
Homologação e Adjudicação. 

MARCELO GIRALDO ROO 
Pres~·de · da Comiss ici ação 
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LIZIAN EGHESSO IL NAVARRO 
Me ro a Comissão de Licitação 

ALEXAND , ~ A GARCIA 

Memb~~rZ!s~:Je Licitação 

w~Jo~ 
Procurador - 4R Tecnologia da Informação Ltda 
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