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ATA DA SESSÃO PÚBLICA REFERENTE A HABILITAÇÃO, PROPOSTA E 
JULGAMENTO - CARTA CONVITE N ° 01/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
01/2019 

OBJETO: Visa à contratação de empresa fornecedora de  software,  mediante locação, nos 
seguintes sistemas integrados de gestão pública: Orçamento, Contabilidade e Tesouraria; Portal da 
Transparência; Administração de Pessoal; Patrimônio, Legislativo e Compras / Licitações e controle 
de contratos contemplando ainda a conversão, instalação, implantação, manutenção, suporte e 
treinamento de pessoal, conforme Termo de Referência constante do ANEXO I. 

Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove (15/03/2019), às nove horas 
(09h00), na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Sarapuí, reuniu-se a Comissão Especial de 
Licitações, designada pela Portaria n° 04 de 27/02/2019, para a abertura dos envelopes 
"Documentação" e "Proposta" e julgamento deste certame, para o objeto supra referenciado, nos 
termos do edital e anexos, pelo critério menor preço. Inicialmente cumpre nos informar que foram 
convidadas as seguintes empresas: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA (CNPJ: 50.735.505/0001-
72); GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS 
(CNPJ:00.165.960/0001-01), CSM — CENTRAL DE  SOFTWARE  MUNICIPAL (CNPJ: 
60.245.487/0001-02) e 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA (CPNJ: 05.081.873/0001-90), 
foram encaminhados documentação de habilitação e proposta via correios das empresas CSM 

Central de  Software  Municipal Ltda e Governança Brasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços, as 
quais foram devidamente protocoladas, foi entregue e protocolado também nesta repartição os 
envelopes "Credenciamento", "documentação" e "proposta" da empresa 4R SISTEMAS & 
ASSESSORIA LTDA. Nesta data, procedemos à instalação da Sessão para a abertura do envelope 
"Documentação" das empresa GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM 

SERVIÇOS, CSM CENTRAL DE  SOFTWARE  e 4R SISTEMAS E ASSESSORIA, esta que 

credenciou como seu representante o Sr.  Robson  Cabrerisso, que esteve presente na sessão, as 
licitantes, respectivamente, protocolaram os envelopes sob n° 30/19, 31/19 e 32/19 , para apreciação 

de seus conteúdos. Após análise, constatamos que as empresas cumpriram com todas as exigências 
do edital sendo consideradas habilitadas. Porém a empresa CSM, não apresentou o termo de 
renúncia de recurso, diante do ocorrido buscando dar celeridade ao procedimento, esta Comissão 

entrou em contato via  e-mail  com a empresa licitante, a qual devidamente encaminhou o Termo de 
Renúncia de Recurso. Desta forma, em prosseguimento, esta Comissão procedeu à abertura do 
envelope "Proposta" para a licitação em epígrafe, inicialmente foi aberta a proposta da empresa 
GovernançaBrasil que apresentou o valor global de R$ 38.350,00 (Trinta e oito mil, trezentos e 
cinquenta reais), após aberta a proposta da empresa CSM BETHA que apresentou o valor de R$ 
43.700,00 (Quarenta e três mil e setecentos reais), posteriormente foi aberta a proposta da empresa 
4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), estando todas as propos 
classificadas, nos termos do edital; Diante do exposto, declaramos a empresa 4R SISTEMAS 
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ASSESSORIA LTDA vencedora deste certame, pelo critério de menor preço. Importante consignar 
que conforme previsão contida no item 15.1 e 15.2, esta Comissão decidiu fica dispensada a 
apresentação do produto, pois a vencedora já fornece o  Software.  Informamos que a presente Ata 

será publicada e os autos serão encaminhados ao Gabinete do Presidente da Câmara para 
deliberação quanto a homologação e adjudicação ou a repetição do certame. Nada mais havendo a 
tratar, encerramos a sessão, lavrando-se a presente Ata, que vai lida e achada, conforme segue, 
assinada pelos membros da Comissão Especial de Licitações. 
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