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ATA DA SESSÃO PÚBLICA, REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 
001/2017 

 
Processo nº 1.850/2017 

 
Aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, 
às catorze horas, na sala de licitações, a Pregoeira 
designada pela Portaria 006/2017 e a equipe de apoio, 
reuniram-se com a finalidade de realizar a sessão de lances 
deste Pregão Presencial, recebendo credenciamento, proposta 
e documentação habilitatória, bem como, analisando e 
julgando o credenciamento, proposta e documentação 
habilitatória da empresa participante detentora da melhor 
oferta. 
 
Constitui objeto do presente pregão Locação de uma solução 
informatizada de Gestão Pública, contemplando licenças de 
uso, serviços de implantação, treinamento para capacitação 
de pessoal técnico, conforme descrito no processo nº 
1.850/2017, devidamente autorizado pelo Ordenador de 
Despesas. 
 
Aberta a sessão, procedeu-se ao exame dos documentos 
oferecidos pelo interessado, visando à comprovação de 
existência de poderes para formulação de proposta e prática 
para os demais atos pertinentes ao certame. 
O referido credenciamento foi realizado na seguinte ordem: 
 
Empresa Representante/ Identificação 
PROJETA TECNOLOGIA LTDA. DIEGO MERLO PRATA  

RG Nº 1768744 – SPTC-ES 
SMARAPD  0 INFORMÁTICA LTDA. SERGIO CARLOS NASCIMENTO 

RG.712.064 – SSP-ES 
  
Em seguida foram recebidas as Declarações dos Licitantes de 
que atendem plenamente os requisitos de Habilitação 
estabelecidos em edital, estando apto à fase de abertura da 
proposta, pois seu represente tinha plenos poderes para tal. 
Em seguida foi entregue os dois envelopes contendo a 
Proposta e os Documentos de Habilitação estabelecido em 
edital, respectivamente. 
Em ato contínuo foram abertos os envelopes de nº 1 
(proposta) das empresas participantes, com a colaboração da 
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equipe de apoio, o pregoeiro examinou a compatibilidade do 
objeto, prazos e condições de execução, verificando que a 
proposta atende as condições exigidas em edital, obtendo 
assim a seguinte classificação provisória: 
 
 
Empresa Valor da proposta 
PROJETA TECNOLOGIA LTDA. 117.000,00 
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA. 273.920,00 
 
Em sequência, passamos a etapa de lances, onde a empresa  
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA., declinou do direito de ofertar  
lances, convidada a empresa PROJETA TECNOLOGIA LTDA. Sobre a 
intenção de apresentar lance em sua proposta e a mesma 
também declinou do direito, permanecendo ao valor inicial 
apresentado. 
 
Empresa Valor da proposta 
PROJETA TECNOLOGIA LTDA. 117.000,00 
 
 
Em seguida passou-se a abertura do envelope da habilitação 
da empresa PROJETA TECNOLOGIA LTDA, após análise criteriosa 
nos referidos documentos, observou-se que a empresa PROJETA 
TECNOLOGIA LTDA, não apresentou o item 4.2 do exercício 
2016, sendo que o prazo para apresentação do balanço de 2015 
seria até 30/04/2017, nos termos do Art. 1078 da Lei Federal 
10.406/02 (Lei do código civil) tornando-se a mesma 
inabilitada.  
 
Em razão disso, a pregoeira solicitou a 2º colocada redução 
em seu preço, uma vez que a diferença está muito excessiva,  
chegando-se ao valor final de R$ 136.800,00. (cento e trinta 
e seis mil e oitocentos reais)   
 
Em seguida, passou-se a abertura do envelope de habilitação 
da empresa SMARAPD INFORMÁTICA LTDA, após análise criteriosa 
nos referidos documentos, observou-se que a empresa SMARAPD 
INFORMÁTICA LTDA, apresentou toda a documentação solicitada 
em edital, informo ainda, que o item 4.2 será analisado 
minuciosamente pelo Contador desta casa de Leis que 
apresentará relatório no dia 24/05/2017 às 09 horas, no qual 
nesta mesma ocasião estão todos convocados para a abertura 
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do envelope de documentações complementares e apresentação 
técnica o sistema de software da empresa arrematante. 
 
A empresa PROJETA TECNOLOGIA LTDA., manifestou intenção de 
recorrer à decisão da inabilitação motivada pela 
apresentação do balanço no exercício de 2015. 
 
 
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão, 
cuja presente ata vai rubricada e assinada pela Pregoeira, 
pelos membros da Equipe de Apoio e pelo representantes da 
empresa presente ao final relacionado. 
  
Cariacica-ES, 18 de maio de 2017         
                                                                                                                             
 

Mara Jane Langa  
Pregoeira 

 
Lilian Kristina da Silva Vitorazzi Vagner 
Membro da Equipe de Pregão 
 
 
Marcos Antonio Igidio 
Membro da Equipe de Pregão 
 
 
DIEGO MERLO PRATA  
RG Nº 1768744 – SPTC-ES 
PROJETA TECNOLOGIA LTDA. 
 
 
SERGIO CARLOS NASCIMENTO 
RG.712.064 – SSP-ES 
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA. 


