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Às 08:00 do dia 19 de julho de 2021, reuniram-se o(a) Pregoeiro(a) Municipal deste Órgão, VICTOR 
ARAUJO VENTURI e Equipe de Apoio, GIULIANA ARPINI TOREZANI, designados pela Portaria nº
003/2021, para, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520/02, e subsidiariamente pela 
Lei nº 8.666/93, com as alterações da Lei nº 8.883/94, realizar os procedimentos referentes ao Pregão 
Presencial nº 000042/2021, Processo nº 005090/2021, com o tipo de julgamento MENOR PREÇO 
POR LOTE cujo objeto é contratação de empresa especializada para implantação de Sistema de 
Gestão Integrada de Dados Geoespaciais (informações georreferenciadas), com dados 
alfanuméricos e gráficos na plataforma WEB, com características multifinalitárias, através da 
Secretaria Municipal da Fazenda.

No horário designado para a abertura da sessão, se fizeram presentes as empresas SQL 
TECNOLOGIA E SERVICOS S/A e TEIXEIRA SETTE ENGENHARIA LTDA, com a entrega dos 
documentos de credenciamento, que foram rubricados por todos os presentes.

Após o Credenciamento regular das interessadas e a conferência das declarações, foram recebidos 
os envelopes "Proposta de Preços" e "Habilitação" das empresas credenciadas. Seguidamente, foram 
abertos os envelopes "Proposta de Preços" e as propostas conferidas de acordo com as exigências 
do edital e rubricadas pela Pregoeira e pelas interessadas.

Passando-se à fase de lances por lote, o histórico revelou o seguinte: 

Lote 1 Rodada 1: TEIXEIRA SETTE ENGENHARIA LTDA lance R$ 4.818.778,00 (quatro milhões 
oitocentos e dezoito mil setecentos e setenta e oito reais). 

A empresa vencedora da fase de Lances foi TEIXEIRA SETTE ENGENHARIA LTDA no lote 1 no 
valor total de R$ 4.818.778,00. 

Finalizada a fase de lances, foi constatado que os preços ofertados pela licitante são aceitáveis por 
estarem de acordo com os preços praticados no mercado, com base na pesquisa de preços constante 
no processo.

Em seguida procedeu-se à abertura do envelope "Habilitação" da empresa vencedora da Fase de 
Lances, sendo os documentos analisados e rubricados por todos os presentes. 
Após a análise do item 8.1.4 do Edital - Qualificação Técnica pelo Egenheiro Francisco Hermes 
Lopes, foi constatado que a documentação aparesentada estava de acordo com as exigências 
editalícias. Estando a documentação de acordo com o exigido no edital, o Pregoeiro julgou habilitada a 
empresa TEIXEIRA SETTE ENGENHARIA LTDA.

Finalizada todas as fases deste procedimento licitatório, sem oposição de recursos, o Pregoeiro 
declarou vencedora do certame, a empresa TEIXEIRA SETTE ENGENHARIA LTDA.

Conforme item 11.3 do Edital, a adjudicação do objeto licitado ficará vinculada a aprovação dos 
serviços na Prova de Conceito. Sendo assim submeto o Processo para realização da Prova de 
Conceito à Comissão Técnica de Avaliação e Aprovação da Prova de Conceito instituída 
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especificamente para esse fim, conforme Manifestação do Secretártio Municipal da Fazenda às fls. 
134.

Nada mais tendo a registrar, foi dada por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente Ata, que, 
após lida e achada conforme, foi por todos assinada.

________________________________________
VICTOR ARAUJO VENTURI ( Pregoeiro )

_________________________________________
GIULIANA ARPINI TOREZANI ( Equipe de Apoio )

_________________________________________
FRANCISCO HERMES LOPES ( Engenheiro )

Licitantes:

________________________________________
SQL TECNOLOGIA E SERVICOS S/A

________________________________________
TEIXEIRA SETTE ENGENHARIA LTDA
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