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ATA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.198/2018 

 

 Às 9:00 hs (nove horas) do dia 29 de junho de 2018, na Sala de Licitações do 

Centro Administrativo Municipal, situado à Rua Dr. Figueiredo, nº 320, Centro, Valença-

RJ, reuniram-se o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, nomeados através da Portaria nº 07, 

de 03 de janeiro de 2018, a fim de proceder a abertura da Sessão Pública de 

recebimento e julgamento das propostas e dos documentos de habilitação 

apresentados para o certame supramencionado. O aludido procedimento licitatório foi 

autorizado pela autoridade superior (Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Valença) através 

do processo administrativo nº 7.198/2018, cujo objeto é a contratação de empresa 

especializada na área de informática para concessão de licença de uso por prazo 

determinado de sistemas integrados de gestão pública e serviços de informática com 

instalação, migração/conversão de dados, treinamento, testes, suporte técnico, 

manutenção, atualização, customização e as alterações que se fizerem necessárias de 

acordo com leis vigentes durante a execução do contrato para atendimento as áreas 

administrativas, tributárias e financeiras. Iniciados os trabalhos registrou-se a presença de 

02 (duas) empresas, sendo procedido o credenciamento, restando comprovado que as 

mesmas se fizeram representar legalmente na sessão da seguinte forma: E & L 

Produções de Software Ltda., pelo Sr. Fabio Rodrigues de Oliveira (Credenciamento), 

portador da carteira de identidade nº 977.027 (SSP-ES) e Custom Informática Ltda., pelo 

Sr. José Souto Tostes (Procuração), portador da carteira de identidade nº 0006055344-3 

(IFP-RJ). Na sequência o Pregoeiro verificou que os licitantes atenderam as exigências 

de apresentação das declarações de Inexistência de Fato Impeditivo e de Pleno 

Atendimento aos Requisitos de Habilitação (inciso VII, do artigo 4º da Lei Federal nº 

10.520/2002). Dando prosseguimento a sessão, o Pregoeiro determinou a abertura dos 

envelopes contendo as propostas comercias dos licitantes participantes do certame. 

Ato contínuo foi verificado a conformidade das propostas apresentadas com os 

requisitos do Edital. Observados os procedimentos previstos no inciso VIII, do artigo 4º da 

Lei Federal nº 10.520/2002, foi aberta a oportunidade aos licitantes credenciados de 

apresentarem lances verbais. Os lances ofertados pelas empresas, na ordem 

decrescente, encontram-se registrados no Mapa de Lances Verbais, anexo a presente 

Ata, devidamente assinado pelo Pregoeiro, pelos integrantes da Equipe de Apoio e 

pelos representantes legais das empresas licitantes. Encerrada a etapa competitiva, o 

Pregoeiro procedeu a análise quanto a aceitabilidade do menor preço, passando a 

tentativa de negociação objetivando diminuir o valor ofertado, sem, no entanto obter 

êxito. Em vista dos preços finais ofertados pelas empresas, o Pregoeiro decidiu classificar 

em primeiro lugar a proposta da empresa E & L Produções de Software Ltda., com o 

valor global de R$ 1.000.000,00. Dando prosseguimento a sessão foi aberto o envelope 

contendo os documentos de habilitação da empresa cuja proposta foi classificada em 

primeiro lugar, sendo verificado que a mesma deixou de atender ao exigido nas alíneas 

“b” e “b.1” do subitem 11.4, por deixar de apresentar Certidão de um dos Cartórios 

relacionados pelo Fórum da sede da licitante; deixou de apresentar a comprovação de 

possuir Analista de Sistemas (o documento apresentado comprova ser o profissional 

indicado Tecnólogo e não Analista de Sistemas), conforme exigido no subitem 11.5.2.1 e 

deixou de apresentar atestado emitido por algum órgão público onde seja 

comprovado que o órgão utiliza o sistema indicado pela licitante, conforme exigido no 

subitem 11.8.3; sendo dessa forma considerada inabilitada. Considerando a inabilitação 

da empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar, a proposta da empresa 

Custom Informática Ltda. passou a ser a primeira classificada. Em seguida foi aberto o 

envelope de documentos da citada empresa, sendo verificado que a mesma atendeu 

todas as exigências do Edital no que tange aos documentos de habilitação, sendo 
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dessa forma, considerada habilitada. Face ao exposto o Pregoeiro negociou com o 

representante legal da empresa Custom Informática Ltda., que apresentou o valor 

global de R$ 1.078.424,65, sendo o mesmo reduzido para R$ 1.072.000,00. Considerando 

que empresa inabilitada manifestou a intenção de interpor recurso referente a decisão 

do Pregoeiro e Equipe de Apoio foi aberto o prazo legal para apresentação formal do 

recurso, ficando desde logo intimada a outra licitante para apresentação das 

contrarrazões. Os documentos referentes à qualificação econômico-financeira foram 

analisados pelo Sr. Rogério Esteves da Costa – Secretaria Municipal de Fazenda, 

funcionário efetivo da municipalidade. Os documentos referentes à qualificação 

técnica foram analisados pelo Sr. Rodrigo Cezar Cardoso Moreira - Coordenador de 

Informática – Secretaria Municipal de Administração, funcionário efetivo da 

municipalidade. Os demais documentos foram analisados pelo Pregoeiro e sua Equipe, 

com apoio da Procuradora Geral Adjunta - Dra. Jaqueline Magalhães dos Santos. 

Acompanhou toda a sessão licitatória a Sra. Aline Alves Borges – Secretaria Municipal 

de Administração, funcionária efetiva da municipalidade. O Edital foi disponibilizado no 

Site Oficial do Município a partir do dia 18 de junho de 2018. O aviso da licitação foi 

publicado no jornal “Extra”, edição nº 7.970, de 19 de junho de 2018; no jornal “A Voz da 

Cidade”, edição nº 15.029, de 19 de junho de 2018 e no “Boletim Oficial do Município”, 

edição nº 965, de 19 de junho de 2018; além de encaminhado a Associação Comercial 

e Industrial de Valença-RJ e afixado no Quadro de Avisos do Centro Administrativo 

Municipal. Nada mais havendo a ser tratado, o Pregoeiro declarou encerrada a sessão, 

determinando que fosse lavrada a presente Ata que segue assinada pelo mesmo, pelos 

integrantes da Equipe de Apoio, pelo representante da Secretaria Municipal de 

Fazenda, pelos representantes da Secretaria Municipal de Administração, pela 

Procuradora Geral Adjunta e pelos representantes legais das empresas licitantes, todos 

devidamente identificados. 

 

Valença- RJ, 29 de junho de 2018. 

 

 

 

Marco Valério Cardoso Nackly 

Pregoeiro 

 

 

 

Ana Lúcia Ferreira de Souza 

Equipe de Apoio 

 

 

 

Vanessa Cristina P. Fraga 

Equipe de Apoio 

 
 

 

Leonardo Almeida de Oliveira  

Equipe de Apoio 

 

 

 

Beatriz Mendes L. G. Escrivani 

Equipe de Apoio 
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Rogério Esteves da Costa 

Secretaria Municipal de Fazenda 

 

 

 

Rodrigo Cezar Cardoso Moreira 

Coordenador de Informática 

Secretaria Municipal de Administração 

 

 

 

Jaqueline Magalhães dos Santos 

Procuradora Geral Adjunta 

 

 

 

Aline Alves Borges 

Secretaria Municipal de Administração 
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