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MUNICÍPIO DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PROCESSO 43/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2019 – PML
ATA Nº 01/2019 DA SESSÃO PÚBLICA VIRTUAL
Aos 07 (sete) dias do mês de maio de 2019, às 13:30 horas, reuniram-se a Pregoeira e a Equipe de
Apoio, para conduzir os trabalhos pertinentes ao Pregão Eletrônico nº 20/2019, que tem por objeto
o Contratação de Empresa Especializada para Locação de Software de Gestão de Eventos
para a Secretaria Municipal da Educação, realizado através do Portal de Compras Caixa, no
endereço eletrônico www.licitacoescaixa.gov.br. Aberta a sessão, certificou-se que de acordo com
os registros capturados, credenciaram-se para participar do presente Processo Licitatório, as
empresas: REACT IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA., e GETSYSTEM SERVIÇOS EM
INFORMATICA LTDA-ME, sendo que ambas apresentaram propostas. Ato contínuo, procedeu-se
a análise das propostas certificando-se que ambas ficam desclassificadas pelas razões: *REACT IT
– em face de estar desacompanhada das declarações exigidas nas alíneas “a” a “e” do subitem 5.8.4
do edital e, *GETSYSTEM – ante a manifestação da Secretaria Requerente (e-mail anexo),
asseverando que não há necessidade de se reimplantar um serviço já implantado, nem tampouco
migrar o sistema, uma vez que a empresa é a atual prestadora do serviço licitado. Ante o exposto, os
valores ofertados para Migração e Implantação, não estão condizentes com a realidade. Pela
exposição de motivos, a Pregoeira, com fulcro nos termos dispostos no § 3º do art. 48 da Lei
8.666/93, estabelece a data de 21/05/2019 às 09:00 horas para a sessão pública (via Sistema
Eletrônico CAIXA) de recebimento de novas propostas escoimadas das falhas citadas. Dando
continuidade aos trabalhos, reaberta a sessão na data marcada, verificou-se que ambas as empresas
apresentaram novas propostas. Ato contínuo, procedeu-se a análise das propostas, certificando-se
que a de autoria da empresa REACT IT fica considerada desclassificada, em face de estar
desacompanhada das declarações exigidas nas alíneas “a” a “e” do subitem 5.8.4 do edital e, a de
autoria da empresa GETSYSTEM, classificada, por atender todas as exigências editalícias. Após a
etapa de lances, revelou-se o menor preço: GETSYSTEM – R$ 18.900,00. Dando continuidade aos
trabalhos, às 10:20 horas, a Pregoeira concedeu prazo de 01 (uma) hora à Participante, para envio
da documentação de habilitação e da proposta reajustada. Efetuada a análise da documentação da
empresa, certificou-se que apresentou a Prova de Regularidade com o FGTS, com a vigência
expirada. Entretanto, contaria com o prazo de 5 dias úteis para regularização, com embasamento
nos termos dispostos no subitem 9.3 do edital, em face de se enquadrar na condição de ME. Porém,
com fulcro no subitem 9.8 do ato convocatóiro, a Pregoeira consultou a regularidade da referida
certidão via site, extraindo novo documento cuja vigência expira em 03/06/2019. Ante todo o
exposto, por ter apresentado todos os documentos requeridos, atendendo as exigências editalícias,
fica considerada habilitada. Às 14:00 horas, foi concedido o prazo para manifestação da intenção de
recursos, sem que houvesse manifestação nesse sentido, razão pela qual adjudica-se o objeto à
respectiva vencedora. Nada mais havendo a tratar, dá-se a sessão por encerrada, lavrando-se a
presente ata, que vai devidamente assinada.

Vanessa de Oliveira Freitas
Pregoeira

Gisele Furtado Dornelles
Equipe de Apoio
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