
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GRAMADO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: 10/2013 
PROCESSO: 349/2013 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2013 
TIPO: TÉCNICA E PREÇO 

OBJETO: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA 
 

 
ATA DE ABERTURA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, PROPOSTA 

TÉCNICA E PROPOSTA DE PREÇOS 
 

Às 14h00min do dia trinta de julho de 

dois mil e treze, na Sala de Reuniões da 

sede da Câmara Municipal de Vereadores 

de Gramado, localizada à Rua São Pedro, 

nº 369, na cidade de Gramado, Estado do 

Rio Grande do Sul, reuniram-se os membros 

da Comissão Permanente de Licitações 

(CPL), nomeados pela Portaria nº 011/2013, 

publicada em 24/01/2013, nas pessoas dos 

servidores Josué Felipe Alves Altreiter, 

Presidente, Lilian Prinstrop, Membro CPL, e 

Endi de Farias Betin, Membro CPL, para o 

recebimento e abertura dos envelopes da 

Tomada de Preços nº 02/2013, cujo objeto é 

“contratação de serviço de concessão de 

licença de uso de softwares de gestão 

pública integrado, através de locação de 

sistemas de contabilidade, tesouraria, folha 

de pagamento, patrimônio, estoque, 

compras e licitações, portal transparência, 

bem como a prestação de serviços técnicos 

especializados de implantação (instalação, 

adequação e treinamento), alteração e 

suporte operacional dos sistemas locados”.  

Conforme consta nos autos do processo em 

epígrafe, somente a empresa DELTA 

SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, 

inscrita no C.N.P.J. sob nº 

03.703.992/0001-01, atendeu a previsão 

legal contida no §2º do artigo 22 da Lei nº 

8.666/93, restando por devidamente 

cadastrada até o terceiro dia anterior à 

presente data.  

Salienta-se, por oportuno, que a Câmara 

Municipal de Vereadores de Gramado, em 

conformidade com a alínea “b”, do inciso II, 

do artigo 21 da Lei de Licitações, ou seja, 

com antecedência de 30 (trinta) dias, 

publicou na data de 29 de junho de 2013, no 

Diário Oficial do Estado, em jornal diário de 

grande circulação no Estado (Zero Hora), 

bem como afixou na Imprensa Oficial e em 

seu Site, cópia do instrumento convocatório, 

estendendo aos demais interessados para 

que estes manifestassem interesse no 

objeto desta licitação. 

Declarada aberta a Sessão Pública, resta 

presente a seguinte empresa: a) DELTA 

SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, 

inscrita no C.N.P.J. sob nº 

03.703.992/0001-01, representada pelo Sr. 

Moacir Canal, inscrito no C.P.F. sob nº 

411.005.300/53. A empresa mencionada 

apresenta Carta de Credenciamento 

devidamente preenchida, além de 

Instrumento Procuratório e Sexta 

Alteração Contratual e Consolidação de 

Contrato Social. Da análise dos 

documentos de credenciamento, a CPL 



considera credenciado o Sr. Moacir Canal, 

como representante da empresa DELTA 

SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, 

conforme disposto no item 06 do edital. 

Todos os documentos seguem rubricados 

pela CPL e representante da empresa. 

Após o credenciamento, são recebidos três 

envelopes: 01- DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO; 02-PROPOSTA TÉCNICA; 

3-PROPOSTA DE PRECOS. Os envelopes 

são rubricados pela CPL e representante da 

empresa.  

Ato contínuo, em atendimento ao item 10.4, 

a CPL passou a analisar os documentos de 

habilitação do único licitante presente, ou 

seja, contidos no envelope de nº 01, 

verificando a presença e regularidades 

conforme descrito no item 7 do Edital da 

Tomada de Preços nº 02/2013, 

considerando terem sido atendidas todas as 

exigências do instrumento convocatório 

quanto à habilitação. Os documentos e o 

envelope nº 01 seguem rubricados pelos 

membros da CPL e representante da 

empresa licitante. Da análise dos 

documentos de habilitação, a CPL considera 

habilitada a empresa DELTA SOLUÇÕES 

EM INFORMÁTICA LTDA. Os referidos 

documentos seguem rubricados e assinados 

pela CPL e representante da empresa 

licitante presente. 

Do julgamento da habilitação, a empresa 

DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA 

LTDA, através de seu representante, 

declara, expressamente a não intenção de 

recorrer do procedimento, juntando renúncia 

formal, passando, a seguir, a fase de 

proposta técnica,  

Em ato contínuo, em atendimento ao item 

10.7, a CPL passa a abertura e análise do 

envelope nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA.  

No referido envelope constam os seguintes 

documentos de proposta técnica: 

a) Declaração de conformidade do 

produto ofertado; 

b) Proposta técnica; 

c) Plano de conversão do banco de 

dados com os dados existentes; 

d) Plano de treinamento aos usuários. 

e) Tabela de fatores para avaliação da 

pontuação técnica, totalizando 1.255 

(um mil e duzentos e cinquenta e 

cinco) pontos. 

Aplicando-se o procedimento para a 

apuração do Índice Técnico (item 11.2.4 do 

edital), considera-se a seguinte pontuação: 

a) PTE = 1.255 X 07; 

b) IT= 8.785/8.785 

c) IT = 1 X 7 = 7,0 

Do julgamento da proposta técnica, a 

empresa DELTA SOLUÇÕES EM 

INFORMÁTICA LTDA, através de seu 

representante, declara, expressamente a 

não intenção de recorrer do procedimento, 

juntando renúncia formal, passando, a 

seguir, a fase de proposta de preço. 

 

Do envelope nº 03-PROPOSTA DE 

PREÇOS, constam os seguintes valores: 

Locação dos Sistemas  
      

SISTEMAS Valor 

Mensal 



em R$  

Contabilidade 540,00 

Tesouraria 180,00 

Folha de Pagamento 520,00 

Patrimônio 260,00 

Estoque 260,00 

Compras e Licitações 320,00 

Portal Transparência 220,00 

TOTAL 

R$ 

2.300,00 

 

Serviços Técnicos  

Descrição Valor 

Hora Técnica R$ 

125,00 

 

A proposta de preço apresentada está de 

acordo com a planilha de custos 

quantitativos presente no edital Tomada de 

Preços nº 02/2013, restando classificada e 

aceita a proposta dentro do limite orçado 

para a presente licitação. 

Da apuração do Índice de Preços, a CPL 

atribui, segundo o cálculo previsto no edital: 

a) MPE=R$ 2.425,00 

b) PPE= R$ 2.425,00 

c) IP = 01 X 3 = 3,0 

Do julgamento da proposta de preço, a 

empresa DELTA SOLUÇÕES EM 

INFORMÁTICA LTDA, apresenta como 

MNA (Maior Nota de Avaliação) o resultado 

de 10,0 (DEZ VÍRGULA ZERO).  

Do julgamento da proposta de preços, a 

empresa DELTA SOLUÇÕES EM 

INFORMÁTICA LTDA, através de seu 

representante, declara, expressamente a 

não intenção de recorrer do procedimento, 

juntando renúncia formal, passando, a 

seguir, ao julgamento da licitação. 

Após a aplicação dos critérios de julgamento 

previstos no Edital Tomada de Preços nº 

02/2013, a CPL declara vencedora a 

empresa DELTA SOLUÇÕES EM 

INFORMÁTICA LTDA, por ter apresentado 

a proposta mais vantajosa à Câmara de 

Vereadores de Gramado. 

O Presidente da CPL, então, encerrou a 

sessão pública submetendo a mesma à 

apreciação da Procuradoria Jurídica, bem 

como à Presidência desta Casa Legislativa 

para as providências cabíveis.  

Nada mais. Eu, Bruno Roberto Neher Filho, 

Procurador da Câmara Municipal de 

Vereadores de Gramado, redigi e assino a 

presente ata que vai assinada por todos os 

participantes do referido certame licitatório. 

 

Josué Felipe Alves Altreiter  
Presidente 

Comissão Permanente de Licitações 
 
 

 
Lilian Prinstrop 

Membro  
Comissão Permanente de Licitações 

 



 
 

Endi de Farias Betin 
Comissão Permanente de Licitações 

 
 

 
Bruno Roberto Neher Filho 

Procurador 
Procuradoria Jurídica 

 
 
 

Moacir Canal 
Representante 

DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA 
LTDA 


