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Poder Executivo

AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2019

Processo Nº: 01.003059.19.50

Objeto: aquisição de uma solução integrada, para tramitação eletrônica de informações, documentos e processos
administrativos, com mapeamento, modelagem, automatização de processos de negócio, gestão eletrônica/arquivística de
documentos e relacionamento com o usuário, compreendendo serviços técnicos especializados de planejamento,
execução da implantação e tecnologia da informação.

Em 06/02/2019, o licitante LECOM TECNOLOGIA S.A foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$
4.300.000,00.

Em 07/03/2019, o licitante LECOM TECNOLOGIA S.A foi desclassificado, nos termos do subitem 13.3.5 do edital, pelo não
atendimento às exigências e aos requisitos classificatórios descritos no item 13 do edital, conforme Relatório da Equipe
Técnica de Avaliação da Prova de Conceito, constante nos autos.

Nesta mesma data, o licitante NEOMIND SOLUTIONS INFORMÁTICA LTDA, segundo classificado com o valor global
ofertado de R$ 4.450.000,00, passou a arrematante do lote.

Em 01/04/2019, o licitante NEOMIND SOLUTIONS INFORMÁTICA LTDA foi desclassificado, nos termos do subitem 13.3.5
do edital, pelo não atendimento às exigências e aos requisitos classificatórios descritos no item 13 do edital, conforme
Relatório da Equipe Técnica de Avaliação da Prova de Conceito, constante nos autos.

Nesta mesma data, o licitante DDA TECNOLOGIA LTDA, terceiro classificado com o valor global ofertado de R$
5.090.000,00, passou a arrematante do lote.

Em 08/04/19, o licitante DDA TECNOLOGIA LTDA foi inabilitado e desclassificado por não atender às seguintes exigências
do edital:

1) Subitem 15.1.2.3 do edital – Qualificação Técnica – conforme relatório da equipe técnica, a empresa DDA
TECNOLOGIA & MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA não comprovou por intermédio dos atestados apresentados prestar ou
já ter prestado serviços de natureza compatível com o objeto deste pregão, uma vez que esse não se restringe à
digitalização de documentos, gestão eletrônica de documentos e Work Flow. Não houve menção à automatização de
processos de negócio com o uso de BPMS, tampouco à quantidade de processos tramitados/ dia, o que é completamente
diferente, em essência, da quantidade de documentos digitalizados e imagens processadas. Exigências de qualificação
técnica do Edital não atendidas pelos atestados, portanto, não cumpridas conforme o item 15.1.2.3 do Edital (relatório da
equipe técnica nos autos);

2) Subitem 15.1.2.4 – Qualificação Econômico-Financeira em análise conjunta com o subitem 15.7 - apresentou Balanço
Patrimonial autenticado/registrado em órgão de registro equivalente a Junta Comercial em 13/03/19 tendo ocorrido a
abertura das propostas em 06/02/19;

3) Subitens 12.3.1 e 12.3.2 – Não apresentou a Declaração de Beneficiário da LC 123/06 nem a Declaração de Elaboração
Independente de Proposta.

Em 08/04/19, o licitante SYDLE SISTEMAS LTDA, quarto classificado com o valor global ofertado de R$ 6.900.000,00,
passou a arrematante do lote.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.
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Nos termos do item 13 do edital, o licitante SYDLE SISTEMAS LTDA foi convocado para realização da Prova de Conceito.

Atendidos todos os requisitos classificatórios descritos no edital, conforme Relatório da Equipe Técnica de Avaliação da
Prova de Conceito, constante nos autos, o produto final do licitante SYDLE SISTEMAS LTDA foi considerado aprovado.

Julgada habilitada e aprovada na Prova de Conceito, a empresa SYDLE SISTEMAS LTDA apresentou nova proposta de
preço reduzindo o valor global ofertado para R$ 4.512.560,00, sendo então declarada vencedora do certame.

Nos termos do subitem 18 do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi adjudicado à
empresa SYDLE SISTEMAS LTDA no valor global estimado ofertado de R$ 4.512.560,00 (quatro milhões, quinhentos e
doze mil, quinhentos e sessenta reais).

Publicada a decisão nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o pregoeiro declarou encerrados os trabalhos.

Giselle M N Mattar

Pregoeiro da Disputa

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2019

Processo Nº: 01.003059.19.50

Objeto: aquisição de uma solução integrada, para tramitação eletrônica de informações, documentos e processos
administrativos, com mapeamento, modelagem, automatização de processos de negócio, gestão eletrônica/arquivística de
documentos e relacionamento com o usuário, compreendendo serviços técnicos especializados de planejamento,
execução da implantação e tecnologia da informação.

O pregoeiro adjudicou, pelo critério de julgamento de menor preço, aferido pelo valor global, observadas as
exigências do edital e seus anexos, o objeto desta licitação à SYDLE SISTEMAS LTDA no valor global de R$ 4.512.560,00
(quatro milhões, quinhentos e doze mil, quinhentos e sessenta reais).

Giselle M N Mattar

Pregoeiro da Disputa

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2019

Processo Nº: 01.003059.19.50

Objeto: aquisição de uma solução integrada, para tramitação eletrônica de informações, documentos e processos
administrativos, com mapeamento, modelagem, automatização de processos de negócio, gestão eletrônica/arquivística de
documentos e relacionamento com o usuário, compreendendo serviços técnicos especializados de planejamento,
execução da implantação e tecnologia da informação.

Homologo esta licitação, conforme especificações e exigências constantes no edital e seus anexos, para que
produza seus efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado à SYDLE SISTEMAS LTDA no valor
global de R$ 4.512.560,00 (quatro milhões, quinhentos e doze mil, quinhentos e sessenta reais).

João Antônio Fleury Teixeira

Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística
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