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Sábado, 9 de Junho de 2018      Ano:XXIV - Edição N.: 5546 
 
Poder Executivo 
 
AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/069

 

PROCESSO Nº. 01-016.275-18-58

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, INCLUINDO LICENÇAS E SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO E
SUSTENTAÇÃO.

 

Encerrada a etapa de lances a pregoeira da disputa decidiu:

Lote 01 – Sistema de gestão previdenciária

 

No dia 22/03/2018, encerrada a fase de lances, foi verificada que a empresa Abaco Tecnologia de Informação Ltda. se encontra em
situação de empate com a empresa Universalprev Software e Consultoria Ltda., 1ª e 2ª classificadas na etapa de lances,
respectivamente.

No dia 23/03/2018, A empresa Universalprev Software e Consultoria Ltda foi convocada para exercer o benefício conforme a Lei
Complementar 123/06, onde ofertou nova proposta de valor inferior a do atual arrematante no prazo estipulado.

No dia 23/03/2018, a empresa Universalprev Software e Consultoria Ltda., tornou-se arrematante pelo valor global de R$ 2.529.000,00
(dois milhões quinhentos e vinte e nove mil reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com a pesquisa de preços e/ou orçamento do certame, a empresa reduziu R$ 108.763,33
(cento e oito mil setecentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos) no valor ofertado, sendo, portanto, declarada vencedora do
lote pelo valor global de R$ 2.420.236,67 (dois milhões quatrocentos e vinte mil duzentos e trinta e seis reais e sessenta e sete
centavos).

Aberto o prazo para manifestação da intenção de recurso conforme disposto no subitem 19.1 do edital, a empresa Ábaco Tecnologia de
Informação Ltda. manifestou a intenção de recurso alegando: “A empresa ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA vem
respeitosamente perante a pregoeira manifestar intenção de interpor recurso quanto a decisão de declarar a empresa UNIVERSALPREV
vencedora do certame.”.

As razões e contrarrazões recursais foram apresentadas tempestivamente, sendo, as razões julgadas parcialmente procedentes. Apesar
de, a equipe técnica de avaliação da prova de conceito ter alterado o resultado apresentado no Relatório Final da Prova de Conceito em
relação ao item 127, a conclusão do relatório continuou considerada satisfatória. A empresa continuou atendendo as exigências
editalícias e o mínimo de aprovação exigido, mantendo o julgamento que declarou o licitante Universalprev Software e Consultoria Ltda.
vencedor do certame com o valor global de R$ 2.420.236,67 (dois milhões quatrocentos e vinte mil duzentos e trinta e seis reais e
sessenta e sete centavos).

Os valores unitários apresentados são os seguintes:

Item 01 – Licenças do software – R$ 16.187,67 (dezesseis mil cento e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos)/ Usuários
simultâneos

Item 02 – Serviços de implantação – R$ 105.210,00 (cento e cinco mil duzentos e dez reais)/ N/A

Item 02.1 – Banco de horas de serviços técnicos na implantação – R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) / Hora

Item 03 – Suporte técnico e manutenção corretiva – R$ 17.535,00 (dezessete mil quinhentos e trinta e cinco reais) / Mês

Item 03.1 – Banco de horas de serviços técnicos para manutenção evolutiva – R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) / Hora

Item 04 – Treinamento – R$ 52.605,00 (cinqüenta e dois mil seiscentos e cinco reais) / N/A

Publicada a decisão nesta sessão e nada mais havendo a tratar, a pregoeira da disputa declarou encerrados os trabalhos.

 

Katiuscia Pereira Carvalho da Silva

Pregoeira

 

ADJUDICAÇÃO

Ô
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/069

 

PROCESSO Nº. 01-016.275-18-58

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, INCLUINDO LICENÇAS E SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO E
SUSTENTAÇÃO.

 

Adjudico pelo critério do menor preço aferido de forma global, observadas as exigências do edital e seus anexos, o objeto desta licitação
à:

 

Lote 01 – Sistema de gestão previdenciária

Empresa: Universalprev Software e Consultoria Ltda.

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 2.420.236,67 (dois milhões quatrocentos e vinte mil duzentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos)

 

João Antônio Fleury Teixeira

Secretário Municipal Adjunto

Subsecretaria de Administração e Logística

 

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/069

 

PROCESSO Nº. 01-016.275-18-58

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, INCLUINDO LICENÇAS E SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO E
SUSTENTAÇÃO.

 

Homologo a licitação relativa aquisição de um sistema de gestão previdenciária para o regime próprio de previdência social do município
de Belo Horizonte, incluindo licenças e serviços técnicos necessários à implantação e sustentação, conforme especificações constantes
do Anexo I do edital, para que produza seus efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado à seguinte empresa
que ofertou o menor preço para o certame:

 

Lote 01 – Sistema de gestão previdenciária

Empresa: Universalprev Software e Consultoria Ltda.

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 2.420.236,67 (dois milhões quatrocentos e vinte mil duzentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos)

 

João Antônio Fleury Teixeira

Secretário Municipal Adjunto

Subsecretaria de Administração e Logística

 
 


