MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
Estado de São Paulo
Secretaria de Gestão
Divisão de Licitação e Contratos
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO
PREGÃO PRESENCIAL 39/2017
Processo n.º 9662/2017
Ás oito horas e trinta minutos (08h30m) do dia vinte e quatro de agosto do ano de dois mil e dezessete (24/08/2017), na sala de reuniões da
Prefeitura Municipal de Porto Ferreira, reuniu-se publicamente a Comissão de Pregão, designada pela Portaria n.º 56/2017, de 12/01/2017,
sob a condução do Pregoeiro Sr. EDSON CARLOS PEREIRA, estando presentes o membro TATIANA TEROSSI PRESOTO. Presente
também os Senhores: 1) Jean Carlo Aparecido Bueno, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.455.241-0, representando a empresa
Smarapd Informática Ltda - CNPJ 50.735.505/0001-72; 2) Luís Alberto Bergamim, portador da cédula de identidade RG nº 11.907.278,
representando a empresa Conam Consultoria em Administração Municipal Ltda - CNPJ - 51.235.448/0001-25; 3) Paulo Campos Garcia,
portador da cédula de identidade RG nº 18.290.535-4, representando a empresa Webfisco Tecnologia Eireli EPP - CNPJ 01.306.112/000138; para o ato de julgamento e classificação das propostas referentes ao Pregão nº 39/2017, destinado à Licença de uso, treinamento,
implantação, manutenção e suporte técnico de um Sistema Integrado de: Gestão Tributária, Controle de Arrecadação e Dívida Ativa;
Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil; Gestão de Folha de Pagamentos; Gestão Administrativa de Compras e Contratos; Gestão
Administrativa de Patrimônio (Permanente e Almoxarifados); Gestão de Protocolo; Portal de Transparência; Portal de Serviços ao
Contribuinte e Controle Interno. Dando início a sessão, o Senhor Pregoeiro solicitou aos representantes os documentos de Credenciamento
que prontamente foram entregues. Após análise o Pregoeiro julgou-os como Credenciados. Logo em seguida, o Pregoeiro solicitou aos
presentes que rubricassem os envelopes de Propostas e Habilitação e que conferissem a sua inviolabilidade. Ato contínuo ocorreu a
abertura do envelope de Proposta, tendo sido colocado à disposição dos presentes para exame. Aberta a palavra, não houve manifestação.
Da análise das propostas resultou na seguinte classificação no valor global, conforme Grade de Lances em anexo: 1ª classificada: Webfisco
Tecnologia Eireli EPP com o valor de R$ 360.000,00; 2ª classificada: Conam Consultoria em Administração Municipal Ltda com o valor
de R$ 576.000,00; 3ª classificada: Smarapd Informática Ltda com o valor de R$ 672.000,00. O valor foi aceito pelo Pregoeiro. Após o
encerramento da fase de lances o Senhor Pregoeiro informou aos representantes de que suspenderia a Sessão Pública, conforme o Anexo I
– Item 13.1: “Encerrada a fase de lances e de negociação de preços a licitante detentora da melhor proposta será convocada para, em até
02 (dois) dias úteis, a contar da solicitação do pregoeiro, participar de reunião para apresentação técnicas dos softwares ofertados,
oportunidade em que os licitantes, com seus equipamentos e equipe competente, deverão inserir dados, movimentar informações e emitir
relatórios solicitados em comprovação de atendimento ao objeto, conforme as regras estabelecidas.” para que fosse dado o prazo para a
realização da prova de demonstração a ser marcada de acordo com o pré-estabelecido em Edital. O representante após o exigido concordou
plenamente, saindo todos os representantes intimados para que no dia 28/08/2017 (segunda-feira) às 8 horas estarem presentes para
realização da prova de demonstração. Em nada mais havendo a sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme,
vai assinada por mim TATIANA TEROSSI PRESOSO................................................. que secretariei a sessão. Porto Ferreira, 24/08/2017.

EDSON CARLOS PEREIRA

Pregoeiro

JEAN CARLO APARECIDO BUENO
Representante

LUÍS ALBERTO BERGAMIM

PAULO CAMPOS GARCIA

Representante

Representante
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Ás oito horas (8h00m) do dia vinte e oito de agosto do ano de dois mil e dezessete (28/08/2017), na sala de reuniões da Prefeitura
Municipal de Porto Ferreira, reuniu-se publicamente a Comissão de Pregão, designada pela Portaria n.º 56/2017, de 12/01/2017, sob a
condução do Pregoeiro Sr. EDSON CARLOS PEREIRA, estando presente o membro TATIANA TEROSSI PRESOTO. Presente também
os representantes das seguintes empresas: 1) Jean Carlo Aparecido Bueno, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.455.241-0, Gustavo
Damatto, portador da Cédula de Identidade RG nº 44.488.211-X e Maycon Veludo Placco, portador da Cédula de Identidade RG nº
37110678-8, representando a empresa Smarapd Informática Ltda - CNPJ 50.735.505/0001-72; 2) Luís Alberto Bergamim, portador da
cédula de identidade RG nº 11.907.278, representando a empresa Conam Consultoria em Administração Municipal Ltda - CNPJ 51.235.448/0001-25; presentes também, conforme lista de presença em anexo, os funcionários da prefeitura municipal designados, para o
ato de apresentação da prova de demonstração da empresa classificada em primeiro lugar na etapa de lances: Webfisco Tecnologia Eireli
EPP – CNPJ 01.306.112/0001-38, destinado à Licença de uso, treinamento, implantação, manutenção e suporte técnico de um Sistema
Integrado de: Gestão Tributária, Controle de Arrecadação e Dívida Ativa; Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil; Gestão de Folha de
Pagamentos; Gestão Administrativa de Compras e Contratos; Gestão Administrativa de Patrimônio (Permanente e Almoxarifados); Gestão
de Protocolo; Portal de Transparência; Portal de Serviços ao Contribuinte e Controle Interno. A empresa classificada na primeira
colocação, Webfisco Tecnologia Eireli EPP, não compareceu a sessão agendada, enviando e-mail no dia 25 de agosto de 2017 às 17:09hrs,
conforme documento anexo, informando que não compareceria a sessão por não atender os requisitos exigidos em edital, descumprindo o
exigido em edital. Diante da desclassificação da proposta da empresa Webfisco Tecnologia Eireli EPP, conforme o Anexo I – Item 13.1.1:
“A ausência de representante da licitante na reunião ensejará desclassificação da proposta de preços.” Segue a nova classificação das
propostas de acordo com o valor global: 1ª classificada: Conam Consultoria em Administração Municipal Ltda com o valor de R$
576.000,00; 2ª classificada: Smarapd Informática Ltda com o valor de R$ 672.000,00, sendo o primeiro colocado intimado pelo Senhor
Pregoeiro a comparecer as 14 horas desse mesmo dia (28/08/2017) na sala de reuniões da prefeitura municipal para negociação de valores.
O Senhor Pregoeiro manda ainda que se registrasse que obtendo êxito na negociação com a empresa classificada, fica a sessão para a
prova de demonstração do sistema marcada para às 13h00m do dia 30/08/2017 (quarta-feira) na sala de reuniões da prefeitura municipal.
Assim, saem os presentes intimados. Em nada mais havendo a sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme,
vai assinada por mim TATIANA TEROSSI PRESOSO................................................. que secretariei a sessão. Porto Ferreira, 28/08/2017.

EDSON CARLOS PEREIRA
Pregoeiro

JEAN CARLO APARECIDO BUENO
Representante

LUÍS ALBERTO BERGAMIM

GUSTAVO DA MATTA DAMATTO

Representante

Representante

MAYCON VELUDO PLACCO

Representante
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Ás oito horas e trinta minutos (08h30m) do dia vinte e quatro de agosto do ano de dois mil e dezessete (24/08/2017), na sala de reuniões da
Prefeitura Municipal de Porto Ferreira, reuniu-se publicamente os seguintes representantes da prefeitura municipal:

JOSÉ CARLOS RUIZ _______________________________________________________

ADRIANA DE LOURDES PINHEIRO BOSSO___________________________________

SELMA CRISTINA CHIARETTO NICOLAU____________________________________

REGINA AP. SERRA FANTINATTO__________________________________________

VIRGINIA PINTO BERNARDO______________________________________________

GISELE CRISTINA FERREIRA______________________________________________

BRUNO EDUARDO MINORIM______________________________________________

ALESSANDRA MASTRELLO BAIARDO______________________________________

RÉGIA MAGNA MOTTA BONANI___________________________________________

EDINIR DONIZETE DE OLIVEIRA___________________________________________

MARCEL HENRIQUE BASO________________________________________________

DIRCEU DENARDI________________________________________________________
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Ás catorze horas (14h00m) do dia vinte e oito de agosto do ano de dois mil e dezessete (28/08/2017), na sala de reuniões da
Prefeitura Municipal de Porto Ferreira, reuniu-se publicamente a Comissão de Pregão, designada pela Portaria n.º 56/2017,
de 12/01/2017, sob a condução do Pregoeiro Sr. EDSON CARLOS PEREIRA, estando presente o membro TATIANA
TEROSSI PRESOTO. Presente também os representantes das seguintes empresas: 1) LUÍS ALBERTO BERGAMIM,
portador da cédula de identidade RG nº 11.907.278, representando a empresa Conam Consultoria em Administração
Municipal Ltda - CNPJ - 51.235.448/0001-25; presente também o Secretário de Fazenda do município o Sr. JOSÉ CARLOS
RUIZ, para o ato de negociação de valor com a empresa classificada em primeiro lugar: Conam Consultoria em
Administração Municipal Ltda - CNPJ - 51.235.448/0001-25, destinado à Licença de uso, treinamento, implantação,
manutenção e suporte técnico de um Sistema Integrado de: Gestão Tributária, Controle de Arrecadação e Dívida Ativa;
Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil; Gestão de Folha de Pagamentos; Gestão Administrativa de Compras e
Contratos; Gestão Administrativa de Patrimônio (Permanente e Almoxarifados); Gestão de Protocolo; Portal de
Transparência; Portal de Serviços ao Contribuinte e Controle Interno. O pregoeiro em negociata com o representante da
empresa Conam, solicitou que o seu valor global inicialmente ofertado fosse reduzido, onde em comum acordo chegou-se ao
montante de R$ 528.000,00 (Quinhentos e vinte e oito mil Reais), cujo seu valor mensal ficou em R$ 44.000,00 (quarenta e
quatro mil Reais). O valor foi aceito pelo Pregoeiro que informou ao representante de que suspenderia a Sessão Pública,
conforme o Anexo I – Item 13.1: “Encerrada a fase de lances e de negociação de preços a licitante detentora da melhor
proposta será convocada para, em até 02 (dois) dias úteis, a contar da solicitação do pregoeiro, participar de reunião para
apresentação técnicas dos softwares ofertados, oportunidade em que os licitantes, com seus equipamentos e equipe
competente, deverão inserir dados, movimentar informações e emitir relatórios solicitados em comprovação de atendimento
ao objeto, conforme as regras estabelecidas.” para que fosse dado o prazo para a realização da prova de demonstração a ser
marcada de acordo com o pré-estabelecido em Edital. O representante após o exigido concordou plenamente, saindo todos os
representantes intimados para que no dia 30/08/2017 (quarta-feira) às 13h00m estarem presentes para realização da prova de
demonstração. Assim, saem os presentes intimados. Em nada mais havendo a sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata,
que lida e achada conforme, vai assinada por mim TATIANA TEROSSI PRESOTO................................................. que
secretariei a sessão. Porto Ferreira, 28/08/2017.

EDSON CARLOS PEREIRA
Pregoeiro

LUÍS ALBERTO BERGAMIM
Representante

JOSÉ CARLOS RUIZ
Secretário de Fazenda
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Ás treze horas (13h00m) do dia trinta de agosto do ano de dois mil e dezessete (30/08/2017), na sala de reuniões da
Prefeitura Municipal de Porto Ferreira, reuniu-se publicamente a Comissão de Pregão, designada pela Portaria n.º
56/2017, de 12/01/2017, sob a condução do Pregoeiro Sr. EDSON CARLOS PEREIRA, estando presentes os membros
TATIANA TEROSSI PRESOTO e BENEDITO JORGE MALAMAN PROCÓPIO. Presente também os representantes
das seguintes empresas: 1) LUÍS ALBERTO BERGAMIM, portador da cédula de identidade RG nº 11.907.278,
representando a empresa Conam Consultoria em Administração Municipal Ltda - CNPJ - 51.235.448/0001-25; 2) JEAN
CARLO APARECIDO BUENO, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.455.241-0, representando a empresa
Smarapd Informática Ltda - CNPJ 50.735.505/0001-72; presente também funcionários da prefeitura municipal
designados conforme formulários de avaliação em anexo devidamente preenchidos e assinados, para o ato de
apresentação da prova de demonstração da empresa classificada em primeiro lugar: Conam Consultoria em
Administração Municipal Ltda - CNPJ - 51.235.448/0001-25, conforme determina o Anexo I – Item 13.1 do edital,
destinado à Licença de uso, treinamento, implantação, manutenção e suporte técnico de um Sistema Integrado de:
Gestão Tributária, Controle de Arrecadação e Dívida Ativa; Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil; Gestão de
Folha de Pagamentos; Gestão Administrativa de Compras e Contratos; Gestão Administrativa de Patrimônio
(Permanente e Almoxarifados); Gestão de Protocolo; Portal de Transparência; Portal de Serviços ao Contribuinte e
Controle Interno. Ao iniciar a sessão, o pregoeiro detalhou a logística de apresentação da prova de conceito, que, de
acordo com o edital, será apresentada módulo a módulo e item a item, e que todas e qualquer tipo de manifestação
deverá ser relatada ao fim da apresentação de todos os módulos. Na data de hoje (30/08/2017) foram demonstrados os
seguintes sistemas: Item 1.2.5.: Gestão Administrativa de Patrimônio (Permanente e Almoxarifados); Item 1.2.3.:
Gestão de Folha de Pagamentos (Com Portal Rh). Tendo em vista que a demonstração ultrapassou o horário de
funcionamento da prefeitura municipal, e considerando que ainda há itens a serem demonstrados, visando a celeridade
do processo, em comum acordo com as empresas, fica acordado que a continuidade da apresentação se dará de forma
simultânea de módulos de 5 (cinco) ilhas de apresentação, sendo que, a empresa Smarapd irá acompanhar a
apresentação com equipe técnica suficiente para acompanhamento da apresentação, sendo assim, fica intimada a
empresa a dar continuidade à prova de demonstração no dia 31/08/2017 (quinta-feira) às 09h00m. Assim, saem todos os
presentes intimados. Em nada mais havendo a sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e achada
conforme, vai assinada por mim TATIANA TEROSSI PRESOTO................................................. que secretariei a
sessão. Porto Ferreira, 30/08/2017.

EDSON CARLOS PEREIRA
Pregoeiro

BENEDITO JORGE MALAMAN PROCÓPIO
Membro

JEAN CARLO APARECIDO BUENO
Representante

LUÍS ALBERTO BERGAMIM
Representante
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Ás nove horas (09h00m) do dia trinta e um de agosto do ano de dois mil e dezessete (31/08/2017), na sala de reuniões da
Prefeitura Municipal de Porto Ferreira, reuniu-se publicamente a Comissão de Pregão, designada pela Portaria n.º 56/2017,
de 12/01/2017, sob a condução do Pregoeiro Sr. EDSON CARLOS PEREIRA, estando presentes os membros TATIANA
TEROSSI PRESOTO, LUÍS RICARDO MARQUES e BENEDITO JORGE MALAMAN PROCÓPIO. Presente também o
representante da seguinte empresa: 1) LUÍS ALBERTO BERGAMIM, portador da cédula de identidade RG nº 11.907.278,
representando a empresa Conam Consultoria em Administração Municipal Ltda - CNPJ - 51.235.448/0001-25; presente
também funcionários da prefeitura municipal designados conforme formulários de avaliação em anexo devidamente
preenchidos e assinados, para o ato de apresentação da prova de demonstração da empresa classificada em primeiro lugar:
Conam Consultoria em Administração Municipal Ltda - CNPJ - 51.235.448/0001-25, conforme determina o Anexo I – Item
13.1 do edital, destinado à Licença de uso, treinamento, implantação, manutenção e suporte técnico de um Sistema Integrado
de: Gestão Tributária, Controle de Arrecadação e Dívida Ativa; Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil; Gestão de Folha
de Pagamentos; Gestão Administrativa de Compras e Contratos; Gestão Administrativa de Patrimônio (Permanente e
Almoxarifados); Gestão de Protocolo; Portal de Transparência; Portal de Serviços ao Contribuinte e Controle Interno. O
pregoeiro detalhou a logística de apresentação da prova de conceito, que, de acordo com o edital, será apresentada módulo a
módulo, e como acordado em sessão anterior será realizada de forma simultânea através de 5 (cinco) ilhas de apresentação; e
que todas e qualquer tipo de manifestação deverá ser relatada ao fim da apresentação. Deu-se início a apresentação da prova
de demonstração às 09h20mm aos presentes. Na data de hoje (31/08/2017), foram demonstrados os seguintes sistemas no
período manhã da sessão: Item 1.2.1.: Gestão Tributária, Controle de Arrecadação e de Dívida Ativa; Item 1.2.2.: Gestão
Orçamentária, Financeira e Contábil; Item 1.2.4.: Gestão Administrativa de Compras e Contratos; Item 1.2.6.: Gestão de
Protocolo. A sessão foi suspensa para intervalo de almoço às 12h00m. Dando início às 13h30m, e no período da tarde foram
demonstrados os seguintes sistemas: Item 1.2.7.: Portal da Transparência; Item 1.2.8.: Portal de Serviços ao Cidadão; Item
1.2.9.: Controle Interno; Item 3.1.: Aspectos Tecnológicos da Solução Integrada; Item 3.2.: Segurança de Acesso e
Rastreabilidade; Item 3.3.: Requisitos Gerais Exigidos; Item 3.4.: Validação da Solução. Encerrada a fase de demonstração
do objeto licitado e avaliação efetuada pelos funcionários da prefeitura municipal designados, conforme relatórios em anexo,
foi aberta a palavra e nenhuma manifestação, a prova de demonstração da empresa foi considerada satisfatória, a empresa
estando apta, atendendo todos os itens exigidos em edital. O pregoeiro determina então, que fica a sessão para abertura do
envelope de habilitação da proponente marcada para às 9h00m do dia 04/09/2017 (segunda-feira) na sala de reuniões do paço
municipal da Prefeitura de Porto Ferreira. Assim, saem os presentes intimados. Informou também que a outra parte
interessada será comunicada através de e-mail acerca da abertura do envelope de habilitação. Em nada mais havendo a sessão
foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, vai assinada por mim TATIANA TEROSSI
PRESOTO................................................. que secretariei a sessão. Porto Ferreira, 31/08/2017.

EDSON CARLOS PEREIRA
Pregoeiro

LUÍS ALBERTO BERGAMIM
Representante

BENEDITO JORGE MALAMAN PROCÓPIO
Membro

LUÍS RICARDO MARQUES
Membro
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Ás nove horas (09h00m) do dia quatro de setembro do ano de dois mil e dezessete (04/09/2017), na sala de reuniões da
Prefeitura Municipal de Porto Ferreira, reuniu-se publicamente a Comissão de Pregão, designada pela Portaria n.º 56/2017,
de 12/01/2017, sob a condução do Pregoeiro Sr. EDSON CARLOS PEREIRA, estando presentes os membros TATIANA
TEROSSI PRESOTO, LUÍS RICARDO MARQUES e BENEDITO JORGE MALAMAN PROCÓPIO. Presente também o
representante da seguinte empresa: 1) LUÍS ALBERTO BERGAMIM, portador da cédula de identidade RG nº 11.907.278,
representando a empresa Conam Consultoria em Administração Municipal Ltda - CNPJ - 51.235.448/0001-25 para o ato de
abertura do envelope de habilitação da empresa CONAM, destinado à Licença de uso, treinamento, implantação, manutenção
e suporte técnico de um Sistema Integrado de: Gestão Tributária, Controle de Arrecadação e Dívida Ativa; Gestão
Orçamentária, Financeira e Contábil; Gestão de Folha de Pagamentos; Gestão Administrativa de Compras e Contratos;
Gestão Administrativa de Patrimônio (Permanente e Almoxarifados); Gestão de Protocolo; Portal de Transparência; Portal de
Serviços ao Contribuinte e Controle Interno. Das empresas que entregaram tempestivamente os documentos de
credenciamento, proposta e habilitação, somente se fez presente a empresa CONAM. O pregoeiro comunicou a todos os
presentes que encerrada anteriormente a prova de demonstração, onde a empresa CONAM obteve o resultado de 100% no
conceito A – Plenamente Satisfatório pelos usuários da Administração Municipal, é que realizou a abertura do envelope
contendo os documentos de Habilitação. Dando início a sessão, o Pregoeiro comunicou aos presentes que o envelope já havia
sido rubricado na primeira sessão pública, porém, que conferissem sua inviolabilidade. Aberta a palavra, ninguém se
manifestou. Ato contínuo ocorreu abertura do envelope Documentação, tendo sido colocado à disposição dos presentes os
documentos neles contidos para exame. Aberta a palavra, não houve manifestação. Da análise dos documentos apresentados,
resultou que: a proponente Conam Consultoria em Administração Municipal Ltda - CNPJ - 51.235.448/0001-25 cumpriu
fielmente as exigências editalícias, por isso foi considerada HABILITADA, sendo o item Adjudicado pelo Pregoeiro. Ao
final o Pregoeiro comunicou ao representante da empresa CONAM que o processo será encaminhado para a Autoridade
Competente, para que promova a Homologação do certame. Assim, saem os presentes intimados. Informou também que a
outra parte interessada foi comunicada através de e-mail acerca da abertura do envelope de habilitação, porém, não se fez
presente na sessão. Em nada mais havendo a sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, vai
assinada por mim TATIANA TEROSSI PRESOTO................................................. que secretariei a sessão. Porto Ferreira,
04/09/2017.

EDSON CARLOS PEREIRA
Pregoeiro

LUÍS ALBERTO BERGAMIM
Representante

BENEDITO JORGE MALAMAN PROCÓPIO
Membro

LUÍS RICARDO MARQUES
Membro
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