
Pregão Eletrônico

389342.102017 .22166 .4834 .83918715 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00010/2017

Às 09:31 horas do dia 13 de julho de 2017, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos 
membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 27/2017 de 01/02/2017, em 
atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 
31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 008/2017, para realizar os procedimentos relativos ao 
Pregão nº 00010/2017. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na 
locação de softwares integrados de gestão tipo ERP, para o controle contábil, orçamentário, financeiro, 
patrimonial, materiais de consumo, compras, folha de pagamento e transparência, bem como a 
prestação de serviços de migração dos dados, implantação, treinamento, customizações, suporte e 
manutenção contínua. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no 
edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos 
licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: Informática - Locação ( Software )
Descrição Complementar: Sistema Contábil, de acordo com as características do TERMO DE 
REFERÊNCIA (ANEXO I)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: Mês
Valor estimado: R$ 12.520,8000 Situação: Aceito e Habilitado 

Aceito para: OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME, pelo melhor lance de R$ 11.200,0000 . 

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: Informática - Locação ( Software )
Descrição Complementar: Módulo Folha de Pagamento, de acordo com as características do TERMO 
DE REFERÊNCIA (ANEXO I)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: Mês
Valor estimado: R$ 9.596,0400 Situação: Aceito e Habilitado 

Aceito para: OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME, pelo melhor lance de R$ 8.550,0000 . 

Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: Informática - Locação ( Software )
Descrição Complementar: Módulo Compras de acordo com as características do TERMO DE 
REFERÊNCIA (ANEXO I)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: Mês
Valor estimado: R$ 12.010,8000 Situação: Aceito e Habilitado 

Aceito para: OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME, pelo melhor lance de R$ 9.700,0000 . 

Item: 4 - GRUPO 1
Descrição: Informática - Locação ( Software )
Descrição Complementar: Módulo Patrimônio, de acordo com as características do TERMO DE 
REFERÊNCIA (ANEXO I)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: Mês
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Valor estimado: R$ 6.580,9200 Situação: Aceito e Habilitado 

Aceito para: OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME, pelo melhor lance de R$ 5.800,0000 . 

Item: 5 - GRUPO 1
Descrição: Informática - Locação ( Software )
Descrição Complementar: Módulo Estoque, de acordo com as características do TERMO DE 
REFERÊNCIA (ANEXO I)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: Mês
Valor estimado: R$ 5.362,6000 Situação: Aceito e Habilitado 

Aceito para: OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME, pelo melhor lance de R$ 5.000,0000 . 

Item: 6 - GRUPO 1
Descrição: Informática - Locação ( Software )
Descrição Complementar: Módulo Transparência, de acordo com as características do TERMO DE 
REFERÊNCIA (ANEXO I)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: Mês
Valor estimado: R$ 5.928,8400 Situação: Aceito e Habilitado 

Aceito para: OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME, pelo melhor lance de R$ 4.800,0000 . 

Item: 7 - GRUPO 1
Descrição: Informática - Locação ( Software )
Descrição Complementar: Treinamento/Implantação/Migração, de acordo com as características do 
TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Treinamento
Valor estimado: R$ 7.000,0000 Situação: Aceito e Habilitado 

Aceito para: OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME, pelo melhor lance de R$ 4.700,0000 . 

Relação de Grupos

GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Valor estimado: R$ 59.000,0000 Situação: Aceito e Habilitado 

Aceito para: OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME, pelo melhor lance de R$ 49.750,0000 . 

Itens do grupo: 

1 - Informática - Locação ( Software )

2 - Informática - Locação ( Software )

3 - Informática - Locação ( Software )

4 - Informática - Locação ( Software )

5 - Informática - Locação ( Software )

6 - Informática - Locação ( Software )

7 - Informática - Locação ( Software )

Histórico

Item: 1 - GRUPO 1 - Informática - Locação ( Software )

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte 

ME/EPP
Declaração 

ME/EPP/COOP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora 

23.821.789/0001-47 OKSOFT 
TECNOLOGIA 
LTDA - ME

Sim Sim 12 R$ 1.043,0000 R$ 12.516,0000 10/07/2017 
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema para gestão de Contabilidade - Efetua a escrituração 
contábil nos sistemas Financeiro, Patrimonial e de Compensação em partidas dobradas e no Sistema 
Orçamentário em partidas simples, de conformidade com os artigos 83 a 106 da Lei 4.320/64, inclusive com 
registro em livro Diário. Gera relatórios gerenciais de Receita, Despesa, Restos a Pagar, Depósitos de 
Diversas Origens, Bancos e outros, de acordo com o interesse do Tribunal de Contas, bem como Boletim 
Financeiro Diário. Elabora os anexos e demonstrativos do balancete mensal e do balanço anual, na forma da 
Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/00 – LRF, Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
e Resoluções do Tribunal de Contas da União. Gera as razões analíticos de todas as contas integrantes dos 
Sistemas Financeiro, Patrimonial e de Compensação. Permite informar documentos fiscais na Ordem de 
Pagamento. Possibilita a consulta ao sistema, sem alterar o cadastro original. Possibilita o registro de 
empenhos por Estimativa, Global e Ordinário. Possibilita o registro de subempenhos sobre o empenho Global. 
Possibilita a anulação dos empenhos por estimativa no final do exercício, visando a não inscrição em Restos a 
Pagar. Possibilita a anulação total e parcial do empenho e o cancelamento da anulação. Possibilita o controle 
do pagamento de Empenho, Restos a Pagar e Despesas Extras, em contrapartida com várias Contas 
Pagadoras. Possibilita inscrever automaticamente no Sistema de Compensação dos empenhos de 
Adiantamentos, quando da sua concessão e o lançamento de baixa respectivo, quando da prestação de 
contas. Controla o prazo de vencimento dos pagamentos de empenhos, emitindo relatórios de parcelas a 
vencer e vencidas, visando o controle do pagamento dos compromissos em ordem cronológica. Possibilita o 
registro do pagamento total ou parcial da despesa e a anulação do registro de pagamento, fazendo os 
lançamentos necessários.Possibilita a inclusão de vários descontos, tanto no fluxo extraorçamentário como 
no orçamentário, com registros automáticos nos sistemas orçamentário e financeiro. Faz os lançamentos de 
receita e despesa automaticamente nos Sistemas Financeiro, Orçamentário, Patrimonial e de compensação, 
conforme o caso. Efetua o lançamento do cancelamento de restos a pagar em contrapartida com a receita 
orçamentária, em rubrica definida pelo usuário. Possibilita o controle de Restos a Pagar em contas separadas 
por exercício, para fins de cancelamento, quando for o caso. Executa o encerramento do exercício, com todos 
os lançamentos automáticos e com a apuração do resultado. Emite notas de pagamento, de despesa extra, 
de empenhos e de subempenhos. Emite ordens de pagamento de restos a pagar, despesa extra e de 
empenho. Possibilita que cada unidade orçamentária processe o respectivo empenho. Possibilita o controle de 
despesa por tipo relacionado ao elemento e sub elemento de despesa. Cadastra e Controla as dotações 
constantes do Orçamento do COREN e das decorrentes de créditos adicionais especiais e extraordinários. 
Cadastra e Controla os Créditos Suplementares e as anulações de dotações. Registra empenho global, por 
estimativa, ordinário e subempenho. Registra anulação parcial ou total de empenho. Controla as dotações 
orçamentárias, impossibilitando a utilização de dotações com saldo insuficiente para comportar a 
despesa.Emite as planilhas que formam o Quadro de Detalhamento da Despesa. Possibilita consultar ao 
sistema sem alterar o cadastro original. Gera relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por 
classificação, por período de tempo e outros de interesse da entidade. Gera relatórios de saldos disponíveis 
de dotações, de saldos de empenhos globais e outros de interesse da entidade. Possibilita iniciar os 
movimentos contábeis no novo exercício mesmo que o anterior ainda não esteja encerrado, possibilitando a 
atualização automática dos saldos contábeis no exercício já iniciado. Emite notas de empenho, subempenhos, 
liquidação, ordens de pagamento, restos a pagar, despesa extra e suas respectivas notas de anulação, 
possibilitando sua emissão por intervalo e/ou aleatoriamente. Permite a anulação total e parcial do empenho, 
ordens de pagamento, nota de despesa extraorçamentária e o cancelamento da anulação, possibilitando 
auditoria destas operações. Possibilita o controle de despesa por tipo relacionado ao elemento e sub 
elemento de despesa, permitindo a emissão de relatórios das despesas por tipo. Permite o cadastramento de 
fonte de recurso com identificador de uso, grupo, especificação e detalhamento, conforme Portaria da STN ou 
Tribunal de Contas da União. Segue parte do descritivo, visto a impossibilidade de transcrição completa da 
especificação neste campo. Mas declaramos que no momento da entrega da proposta no enviar anexos 
seguirá a descrição completa dos serviços cotados. Validade da proposta 60 (sessenta) dias

21.046.631/0001-11 BYTE 
SERVICOS DE 
INFORMATICA 
LTDA - ME

Sim Sim 12 R$ 1.043,4000 R$ 12.520,8000 29/06/2017 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema Contábil, de acordo com as características do TERMO 
DE REFERÊNCIA (ANEXO I).

14.688.084/0001-02 S&N 
SERVICOS DE 
RH E 
TECNOLOGIA 
DA 
INFORMACAO 
LTDA - M

Sim Sim 12 R$ 1.043,4000 R$ 12.520,8000 12/07/2017 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratac&#807;a&#771;o de empresa especializada na 
locac&#807;a&#771;o de softwares integrados de gesta&#771;o tipo ERP, para o controle conta&#769;bil, 
orc&#807;amenta&#769;rio, financeiro, patrimonial, materiais de consumo, compras, folha de pagamento e 
transpare&#770;ncia, bem como a prestac&#807;a&#771;o de servic&#807;os de migrac&#807;a&#771;o 
dos dados, implantac&#807;a&#771;o, treinamento, customizac&#807;o&#771;es, suporte e 
manutenc&#807;a&#771;o conti&#769;nua.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 12.520,8000 21.046.631/0001-11 13/07/2017 09:31:44:613

R$ 12.520,8000 14.688.084/0001-02 13/07/2017 09:31:44:613

R$ 12.516,0000 23.821.789/0001-47 13/07/2017 09:31:44:613

R$ 12.519,0000 14.688.084/0001-02 13/07/2017 09:43:25:240
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R$ 12.400,0000 21.046.631/0001-11 13/07/2017 09:50:03:150

R$ 12.500,0000 14.688.084/0001-02 13/07/2017 09:50:33:170

R$ 12.390,0000 23.821.789/0001-47 13/07/2017 09:51:02:827

R$ 12.200,0000 21.046.631/0001-11 13/07/2017 09:51:22:343

R$ 12.100,0000 23.821.789/0001-47 13/07/2017 09:51:51:300

R$ 12.000,0000 21.046.631/0001-11 13/07/2017 09:52:07:990

R$ 11.900,0000 23.821.789/0001-47 13/07/2017 09:53:02:027

R$ 11.880,0000 21.046.631/0001-11 13/07/2017 09:53:18:480

R$ 11.800,0000 23.821.789/0001-47 13/07/2017 09:55:02:333

R$ 11.770,0000 21.046.631/0001-11 13/07/2017 09:55:15:287

R$ 11.600,0000 23.821.789/0001-47 13/07/2017 09:55:39:053

R$ 11.599,0000 21.046.631/0001-11 13/07/2017 09:55:49:790

R$ 11.500,0000 23.821.789/0001-47 13/07/2017 09:58:24:990

R$ 11.499,0000 21.046.631/0001-11 13/07/2017 09:58:35:460

R$ 11.400,0000 23.821.789/0001-47 13/07/2017 09:58:56:980

R$ 11.399,0000 21.046.631/0001-11 13/07/2017 09:59:08:603

R$ 11.300,0000 23.821.789/0001-47 13/07/2017 09:59:36:717

R$ 11.299,0000 21.046.631/0001-11 13/07/2017 10:00:06:890

R$ 11.298,0000 23.821.789/0001-47 13/07/2017 10:00:36:487

R$ 12.000,0000 14.688.084/0001-02 13/07/2017 10:00:54:443

R$ 11.250,0000 21.046.631/0001-11 13/07/2017 10:00:58:193

R$ 11.200,0000 23.821.789/0001-47 13/07/2017 10:01:28:883

R$ 11.199,0000 21.046.631/0001-11 13/07/2017 10:01:41:493

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item 

Evento Data Observações

Aberto 13/07/2017 
09:39:38

Item aberto.

Iminência de 
Encerramento

13/07/2017 
09:41:20 Batida iminente. Data/hora iminência: 13/07/2017 09:51:20.

Encerrado
13/07/2017 
10:02:09

Item encerrado

Recusa
13/07/2017 
13:02:28

Recusa da proposta. Fornecedor: BYTE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, 
CNPJ/CPF: 21.046.631/0001-11, pelo melhor lance de R$ 11.199,0000. Motivo: 
Descumprimento do item 12.6 do Edital.

Aceite
24/07/2017 
10:15:38

Aceite individual da proposta. Fornecedor: OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME, 
CNPJ/CPF: 23.821.789/0001-47, pelo melhor lance de R$ 11.200,0000.

Habilitado
24/07/2017 
10:29:10

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME, 
CNPJ/CPF: 23.821.789/0001-47, pelo melhor lance de R$ 11.200,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 2 - GRUPO 1 - Informática - Locação ( Software )

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte 

ME/EPP
Declaração 

ME/EPP/COOP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora 

23.821.789/0001-47 OKSOFT 
TECNOLOGIA 
LTDA - ME

Sim Sim 12 R$ 799,0000 R$ 9.588,0000 10/07/2017 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema para gestão de Folha de pagamento - Permite ao 
Administrador configurar permissões de acesso à menus e permissões referente a Inserção, Alteração e 
Exclusão diferenciada para grupos de usuários ou usuário individual. Permite limitar o acesso de usuários 
às informações de funcionários de determinados grupos funcionais, organogramas e/ou vínculos 
empregatícios, ou ainda, a grupos de funcionários específicos. Flexibiliza as configurações da folha de 
acordo com a necessidade e método utilizado pelo órgão público. Possui cadastro único de pessoas com 
foto, integrado com os sistemas de Recursos Humanos e Controle de Ponto Eletrônico. Permite que se faça 
o cadastramento das contas bancárias da pessoa. No caso de pessoas físicas, essas contas poderão ser 
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utilizadas no Cadastro de Funcionários para o depósito de salário. Possui validação do dígito verificador de 
inscrições do PIS/PASEP e CPF no cadastro de pessoas. Possui cadastro de bases vindas de outras 
entidades, possibilitando calcular o INSS e o IRRF do funcionário, já incluindo os valores que o funcionário 
percebe em outras empresas. Permite registrar casos de moléstias graves por meio do CID à pessoa, com 
data inicial e data final quando for o caso. Estas informações servem de base para isenção do IRRF por 
moléstia grave. Tem o cadastro dos funcionários integrado com o Recurso Humano. Ter controle dos 
dependentes com datas de vencimento do salário-família, da relação de dependência para o IRRF. Permite 
mais de um vínculo empregatício para a pessoa e configurar estes contratos possibilitando informar um 
vínculo principal com data de admissão anterior ou posterior ao vínculo secundário. Controla a lotação e 
localização física dos servidores. Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente a 
admissão do funcionário, através da informação do ato. Permite indicar para cada funcionário substituto, 
quem este está substituindo. Ter cadastro de servidores com todos os campos exigidos pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego e Possibilita, inclusive, a dispensa do livro de registro dos servidores, conforme 
Portaria nº 41, de 28 de março de 2007. Permite cadastrar Tipos de Documentos de Funcionários, 
informando o tipo dos documentos que irão ser gerados na admissão do funcionário. - Cadastro de 
Documentos de Funcionários, neste cadastro deve-se informar, os documentos solicitados para admissão 
do funcionário. Permite que o usuário controle até quatro tipos de previdência para um mesmo servidor 
automaticamente, sem a necessidade de manutenção todo mês. Registra automaticamente a 
movimentação de pessoal referente a prorrogação de contrato de servidores com contratos de prazo 
determinado, através da informação do ato. Permite a inserção de dados adicionais, possibilitando informar 
novos campos para o funcionário, conforme a sua necessidade. Permite o controle dos planos 
previdenciários ou assistenciais a que cada servidor esteve ou está vinculado, por período, podendo 
registrar o número da matrícula do servidor no plano. Controla informações referentes aos estagiários 
vinculados com a entidade, bem como sua escolaridade e outros aspectos para acompanhamento do 
andamento do estágio. Possui cadastro de autônomos que prestam serviços à entidade, permitindo 
registrar a data e o valor de cada serviço prestado. Possibilita o cálculo diferenciado para transportadores 
autônomos conforme legislação e sua informação para SEFIP, inclusive com percentual diferenciado. Tem o 
controle dos períodos aquisitivos de férias integrado com o Recursos Humano, controle dos lançamentos e 
suspensões por funcionário. Controla os períodos aquisitivos de férias em relação a quantidade de dias 
disponíveis para o gozo de férias e informar a data prevista para o início do gozo de férias.Permite 
programar o gozo e pagamento das férias antecipadamente. Permite a criação de períodos aquisitivos 
configuráveis em relação ao período aquisitivo, período de gozo e cancelamentos ou suspensões dos 
períodos. Permite registrar os vínculos previdenciários dos funcionários, planos, matrículas e período de 
permanência. Entende-se por vínculo previdenciário: o plano previdencial ou assistencial ao qual o 
funcionário está vinculado. Possui cadastro de processos judiciais que permita que sejam cadastrados os 
processos judiciais e as reclamatórias trabalhistas dos funcionários para posterior geração do arquivo SEFIP 
com código de recolhimento 650. Permite realizar validações que não permitam inserir na mesma 
configuração de férias, dois tipos de suspensão de férias que utilizem o mesmo tipo de afastamento. 
Permite calcular os dias úteis e afastamentos dos funcionários com 30 dias. Segue parte do descritivo, visto 
a impossibilidade de transcrição completa da especificação neste campo. Mas declaramos que no momento 
da entrega da proposta no enviar anexos seguirá a descrição completa dos serviços cotados. Validade da 
proposta 60 (sessenta) dias

21.046.631/0001-11 BYTE 
SERVICOS DE 
INFORMATICA 
LTDA - ME

Sim Sim 12 R$ 799,6700 R$ 9.596,0400 29/06/2017 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo Folha de Pagamento, de acordo com as 
características do TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I).

14.688.084/0001-02 S&N 
SERVICOS DE 
RH E 
TECNOLOGIA 
DA 
INFORMACAO 
LTDA - M

Sim Sim 12 R$ 799,6700 R$ 9.596,0400 12/07/2017 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratac&#807;a&#771;o de empresa especializada na 
locac&#807;a&#771;o de softwares integrados de gesta&#771;o tipo ERP, para o controle 
conta&#769;bil, orc&#807;amenta&#769;rio, financeiro, patrimonial, materiais de consumo, compras, 
folha de pagamento e transpare&#770;ncia, bem como a prestac&#807;a&#771;o de servic&#807;os de 
migrac&#807;a&#771;o dos dados, implantac&#807;a&#771;o, treinamento, 
customizac&#807;o&#771;es, suporte e manutenc&#807;a&#771;o conti&#769;nua.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 9.596,0400 21.046.631/0001-11 13/07/2017 09:31:44:613

R$ 9.596,0400 14.688.084/0001-02 13/07/2017 09:31:44:613

R$ 9.588,0000 23.821.789/0001-47 13/07/2017 09:31:44:613

R$ 9.590,0000 14.688.084/0001-02 13/07/2017 09:45:33:547

R$ 9.500,0000 21.046.631/0001-11 13/07/2017 09:50:47:403

R$ 9.490,0000 23.821.789/0001-47 13/07/2017 09:51:20:610

R$ 9.400,0000 21.046.631/0001-11 13/07/2017 09:51:32:050

R$ 9.350,0000 23.821.789/0001-47 13/07/2017 09:52:04:770
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R$ 9.300,0000 21.046.631/0001-11 13/07/2017 09:52:19:413

R$ 9.200,0000 23.821.789/0001-47 13/07/2017 09:53:17:760

R$ 9.299,0000 21.046.631/0001-11 13/07/2017 09:53:29:230

R$ 9.100,0000 21.046.631/0001-11 13/07/2017 09:53:50:187

R$ 9.000,0000 23.821.789/0001-47 13/07/2017 09:55:58:197

R$ 8.899,0000 21.046.631/0001-11 13/07/2017 09:56:10:277

R$ 8.800,0000 23.821.789/0001-47 13/07/2017 09:58:44:447

R$ 8.799,0000 21.046.631/0001-11 13/07/2017 09:58:59:167

R$ 8.600,0000 23.821.789/0001-47 13/07/2017 09:59:58:827

R$ 8.599,0000 21.046.631/0001-11 13/07/2017 10:00:21:097

R$ 8.550,0000 23.821.789/0001-47 13/07/2017 10:01:10:570

R$ 8.500,0000 21.046.631/0001-11 13/07/2017 10:01:26:430

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item 

Evento Data Observações

Aberto
13/07/2017 
09:39:38

Item aberto.

Iminência de 
Encerramento

13/07/2017 
09:41:20

Batida iminente. Data/hora iminência: 13/07/2017 09:51:20.

Encerrado
13/07/2017 
10:02:09

Item encerrado

Recusa
13/07/2017 
13:02:28

Recusa da proposta. Fornecedor: BYTE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, 
CNPJ/CPF: 21.046.631/0001-11, pelo melhor lance de R$ 8.500,0000. Motivo: 
Descumprimento do item 12.6 do Edital.

Aceite
24/07/2017 
10:15:38

Aceite individual da proposta. Fornecedor: OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME, 
CNPJ/CPF: 23.821.789/0001-47, pelo melhor lance de R$ 8.550,0000.

Habilitado
24/07/2017 
10:29:10

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME, 
CNPJ/CPF: 23.821.789/0001-47, pelo melhor lance de R$ 8.550,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 3 - GRUPO 1 - Informática - Locação ( Software )

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte 

ME/EPP
Declaração 

ME/EPP/COOP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora 

23.821.789/0001-47 OKSOFT 
TECNOLOGIA 
LTDA - ME

Sim Sim 12 R$ 1.000,0000 R$ 12.000,0000 10/07/2017 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema para gestão de Compras, licitações e contratos - 
Possui cadastro de materiais com no mínimo: grupo e classe, descrição sucinta e detalhada, classificação do 
tipo perecível, estocável, consumo, permanente, combustível e o tipo do combustível. Permite a 
parametrização do código para cadastro de materiais utilizando código com grupo, classe e máscara; código 
sequencial; código sequencial com grupo e classe. Visualiza no cadastro a data, quantidade, preço e 
fornecedor da última compra do material selecionado. Permite consulta do material selecionando palavra 
chave e por grupo e classe. Permite registro de fornecedores, com emissão do Certificado de Registro 
Cadastral/CRC, controlando a sequência do Certificado. No CRC Constará todos os dados cadastrais, o ramo 
de atividade e a documentação apresentada com suas respectivas datas de vencimentos. Permite controle da 
data de validade das certidões negativas e outros documentos dos fornecedores, com emissão de relatório 
por fornecedor contendo a relação das negativas vencidas/por vencer. Permite o registro e acompanhamento 
de avaliações e desempenho dos fornecedores, alertando o usuário quando o fornecedor estiver com situação 
desfavorável. Controla as solicitações de compra por setor/ unidade administrativa, não permitindo que 
usuários de outros setores acessem e cadastrem solicitações não pertencentes ao seu centro de custo. 
Possibilita o controle das solicitações de compra pendentes, liberadas e reprovadas. Permite cadastrar mais 
de uma despesa na solicitação de compra. Permite controlar a compra direta, acompanhando o processo 
desde a solicitação até a entrega do bem ao seu destino. Possui rotina para anulação da compra direta. 
Possibilita que seja efetuada a requisição de materiais e serviços via sistema. Possibilita efetua o 
agrupamento de várias solicitações de compras dos diversos setores para um novo processo licitatório ou 
para compra direta automaticamente. Controla as quantidades entregues parcialmente pelo fornecedor, 
possibilitando a emissão de relatório de forma resumida e detalhada, contendo as quantidades entregues, os 
valores e o saldo pendente. Possibilita o acompanhamento dos processos licitatórios, com as seguintes fases: 
julgamento, publicação, registro das de atas, deliberação, mapa comparativo de preços, interposição de 
recurso, anulação, revogação, parecer jurídico, homologação e adjudicação, autorizações de fornecimento e 
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contratos e aditivos. Permite o cadastramento de comissões: permanente, especial, pregoeiros e leiloeiros, 
informando as portarias que as designaram, com suas respectivas datas de designação e expiração, 
permitindo informar também os seus membros e funções designadas. Registrar os processos licitatórios 
contendo no mínimo os seguintes dados: número, objeto, modalidade de licitação, as datas de abertura e 
recebimento dos envelopes, indicando se o texto do edital já foi cadastrado ou não. Gera arquivo com os 
itens para coleta de preços e para processo licitatório a ser disponibilizado aos fornecedores para digitação da 
proposta de preço em cada item, possibilitando, também, a leitura do mesmo arquivo com os preços 
informados para preenchimento automático no cadastro das propostas. Permite identificar em quais 
processos licitatórios determinado fornecedor participou, visualizando a situação do fornecedor para cada 
item do processo (vencedor, perdedor, não cotou). Permite o controle das despesas realizadas e a realizar de 
mesma natureza com dispensa de licitação, para que não ultrapasse os limites legais. Permite montar os 
itens do processo licitatório, da compra direta e da coleta de preços por lotes. Sugere o número da licitação 
sequencial, e por modalidade, permitindo numeração manual. Permite gerar um processo administrativo e de 
compra a partir da coleta de preços, tendo como base para o valor máximo do item, o preço médio e o 
menor preço cotado na coleta de preços. Gera registro de preço através de um processo licitatório, 
possibilitando a realização periódica de pesquisa dos preços registrados para verificação dos preços que estão 
sendo praticados atualmente pelos fornecedores. Registra a rescisão do contrato e aditivo, informando, no 
mínimo, os campos: motivo da rescisão, fundamento legal, data da rescisão e da publicação, imprensa oficial 
em que foi publicado, valor da multa e indenização. Permite o registro da contratação do segundo 
classificado quando o fornecedor vencedor deixar de fornecer o material e de executar os serviços. Possui 
histórico do contrato, permitindo a seleção do tipo de histórico (acréscimo, diminuição, equilíbrio, rescisão ou 
outros) e também, possibilita a visualização do tipo de alteração (bilateral ou unilateral). Segue parte do 
descritivo, visto a impossibilidade de transcrição completa da especificação neste campo. Mas declaramos 
que no momento da entrega da proposta no enviar anexos seguirá a descrição completa dos serviços 
cotados. Validade da proposta 60 (sessenta) dias

21.046.631/0001-11 BYTE 
SERVICOS DE 
INFORMATICA 
LTDA - ME

Sim Sim 12 R$ 1.000,9000 R$ 12.010,8000 29/06/2017 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo Compras de acordo com as características do TERMO 
DE REFERÊNCIA (ANEXO I).

14.688.084/0001-02 S&N 
SERVICOS DE 
RH E 
TECNOLOGIA 
DA 
INFORMACAO 
LTDA - M

Sim Sim 12 R$ 1.000,9000 R$ 12.010,8000 12/07/2017 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratac&#807;a&#771;o de empresa especializada na 
locac&#807;a&#771;o de softwares integrados de gesta&#771;o tipo ERP, para o controle conta&#769;bil, 
orc&#807;amenta&#769;rio, financeiro, patrimonial, materiais de consumo, compras, folha de pagamento e 
transpare&#770;ncia, bem como a prestac&#807;a&#771;o de servic&#807;os de migrac&#807;a&#771;o 
dos dados, implantac&#807;a&#771;o, treinamento, customizac&#807;o&#771;es, suporte e 
manutenc&#807;a&#771;o conti&#769;nua.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 12.010,8000 21.046.631/0001-11 13/07/2017 09:31:44:613

R$ 12.010,8000 14.688.084/0001-02 13/07/2017 09:31:44:613

R$ 12.000,0000 23.821.789/0001-47 13/07/2017 09:31:44:613

R$ 12.003,0000 14.688.084/0001-02 13/07/2017 09:45:20:813

R$ 11.900,0000 21.046.631/0001-11 13/07/2017 09:50:18:260

R$ 12.000,0000 14.688.084/0001-02 13/07/2017 09:50:43:123

R$ 11.800,0000 23.821.789/0001-47 13/07/2017 09:51:34:517

R$ 11.700,0000 21.046.631/0001-11 13/07/2017 09:51:56:287

R$ 11.500,0000 23.821.789/0001-47 13/07/2017 09:52:39:070

R$ 11.400,0000 21.046.631/0001-11 13/07/2017 09:52:54:620

R$ 11.300,0000 23.821.789/0001-47 13/07/2017 09:53:29:777

R$ 11.200,0000 21.046.631/0001-11 13/07/2017 09:54:00:187

R$ 11.100,0000 23.821.789/0001-47 13/07/2017 09:54:24:097

R$ 11.000,0000 21.046.631/0001-11 13/07/2017 09:54:35:847

R$ 10.000,0000 23.821.789/0001-47 13/07/2017 09:55:18:663

R$ 9.999,0000 21.046.631/0001-11 13/07/2017 09:55:31:477

R$ 9.700,0000 23.821.789/0001-47 13/07/2017 10:01:43:383

R$ 9.699,0000 21.046.631/0001-11 13/07/2017 10:01:58:917

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
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Eventos do Item 

Evento Data Observações

Aberto
13/07/2017 
09:39:38

Item aberto.

Iminência de 
Encerramento

13/07/2017 
09:41:20

Batida iminente. Data/hora iminência: 13/07/2017 09:51:20.

Encerrado 13/07/2017 
10:02:09

Item encerrado

Recusa 13/07/2017 
13:02:28

Recusa da proposta. Fornecedor: BYTE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, 
CNPJ/CPF: 21.046.631/0001-11, pelo melhor lance de R$ 9.699,0000. Motivo: 
Descumprimento do item 12.6 do Edital.

Aceite 24/07/2017 
10:15:38

Aceite individual da proposta. Fornecedor: OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME, 
CNPJ/CPF: 23.821.789/0001-47, pelo melhor lance de R$ 9.700,0000.

Habilitado
24/07/2017 
10:29:10

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME, 
CNPJ/CPF: 23.821.789/0001-47, pelo melhor lance de R$ 9.700,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 4 - GRUPO 1 - Informática - Locação ( Software )

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte 

ME/EPP
Declaração 

ME/EPP/COOP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora 

23.821.789/0001-47 OKSOFT 
TECNOLOGIA 
LTDA - ME

Sim Sim 12 R$ 548,0000 R$ 6.576,0000 10/07/2017 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema para gestão de Patrimônio - Possui cadastro para os 
bens móveis e imóveis, com a identificação dos bens recebidos em doação, em comodato, permuta e 
outras incorporações. Possui campo no cadastro para informar processo licitatório, empenho e fornecedor 
do bem. Possui campo no cadastro para informar o estado de conservação do bem. Possui campo no 
cadastro para informar a moeda da aquisição e Permite sua conversão para moeda atual. Possui campo no 
cadastro para armazenar e visualizar a imagem do bem. Permite a inclusão de novos campos no cadastro 
do bem para registro de informações adicionais. Visualiza no cadastro as seguintes situações do bem: 
ativo, baixado, comodato, locado ou cedido. Visualiza no cadastro o valor de aquisição, o valor total de 
depreciações e valorizações e o valor atualizado. Possui campo no cadastro para informar o valor mínimo 
residual. Cadastra e visualiza as incorporações e desincorporações. Permite vincular a conta contábil e 
natureza do bem. Permite cadastrar contas patrimoniais e classificá-las por bens móveis e Imóveis. Possui 
cadastro para conversão de moedas/indexadores e atualizar automaticamente o valor do bem ao cadastrá-
lo. Permite informar o arrendamento para os bens imóveis. Permite a reavaliação 
(valorizações/depreciações) dos bens de forma individual e geral. Possui configuração para reavaliação 
periódica (mensal, bimestral, trimestral, semestral e anual) dos percentuais. Simular a depreciação natural 
dos bens desde sua aquisição até a data atual. Permite o estorno de correções feitas indevidamente. 
Permite o controle de transferência de bens entre os demais setores deste órgão, inclusive com os seus 
responsáveis. Permite cadastrar contas do tipo crédito/débito e classificá-las por bens móveis e imóveis. 
Permite cadastrar seguradoras. Permite cadastrar apólices de seguros, informando valor de franquia e valor 
segurado. Bloquear a movimentação dos bens durante o inventário. Não permite alteração no valor original 
do bem cadastrado. Efetua baixas múltiplas por contas, departamentos, unidade administrativa e bens, 
informando o ato legal que originou esta baixa. Controla o envio do bem para manutenção, informando 
data de envio e previsão de retorno, tipo de manutenção: corretiva e preventiva, valor do orçamento. Gera 
a transferência do bem para outra unidade administrativa após voltar da manutenção. Mantem o 
registro/histórico de todas as movimentações dos itens patrimoniais realizadas no exercício, possibilitando 
a emissão de relatório por período. Permite visualizar as movimentações por setor. Efetua depreciações 
anuais por conta, por natureza. Emite o relatório de baixas de bens filtrando por período, por conta, por 
unidade administrativa. Emite relatório identificando o bem, último valor, conta ao qual ele pertence, o 
responsável pelo bem, número patrimonial e a data de aquisição. Emite o termo de responsabilidade da 
guarda dos bens por responsável. Emite relatório de reavaliações (Valorização/Depreciação) de bens 
filtrando por bem, por conta, unidade administrativa e por período. Emite relatório com a movimentação 
das contas dos bens por período, possibilitando visualizar o saldo anterior ao período, total de entradas, 
total de saídas e saldo atual da conta. Emite relatório com bens a inventariar para conferência de sua 
localização por responsável e unidade administrativa. Emite relatórios dos bens em inventário, termo de 
abertura e encerramento do inventário. Permite a geração e leitura de etiquetas com código de barra. 
Emite relatório dos bens que estão ou que voltaram da manutenção, filtrando pelo fornecedor e pelo 
motivo da manutenção. Possui rotina para importar imagem do bem, armazenando-a no banco de dados. 
Envia, periodicamente, por e-mail, a relação dos bens a cada responsável para conferência. Envia, por 
e-mail, comunicado da transferência de bens para o responsável. Validade da proposta 60 (sessenta) dias

21.046.631/0001-11 BYTE 
SERVICOS DE 
INFORMATICA 
LTDA - ME

Sim Sim 12 R$ 548,4100 R$ 6.580,9200 29/06/2017 
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo Patrimônio, de acordo com as características do 
TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I).

14.688.084/0001-02 S&N 
SERVICOS DE 
RH E 
TECNOLOGIA 
DA 
INFORMACAO 
LTDA - M

Sim Sim 12 R$ 548,4100 R$ 6.580,9200 12/07/2017 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratac&#807;a&#771;o de empresa especializada na 
locac&#807;a&#771;o de softwares integrados de gesta&#771;o tipo ERP, para o controle 
conta&#769;bil, orc&#807;amenta&#769;rio, financeiro, patrimonial, materiais de consumo, compras, 
folha de pagamento e transpare&#770;ncia, bem como a prestac&#807;a&#771;o de servic&#807;os de 
migrac&#807;a&#771;o dos dados, implantac&#807;a&#771;o, treinamento, 
customizac&#807;o&#771;es, suporte e manutenc&#807;a&#771;o conti&#769;nua.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 6.580,9200 21.046.631/0001-11 13/07/2017 09:31:44:613

R$ 6.580,9200 14.688.084/0001-02 13/07/2017 09:31:44:613

R$ 6.576,0000 23.821.789/0001-47 13/07/2017 09:31:44:613

R$ 6.578,0000 14.688.084/0001-02 13/07/2017 09:45:50:360

R$ 5.900,0000 21.046.631/0001-11 13/07/2017 09:50:32:700

R$ 6.500,0000 14.688.084/0001-02 13/07/2017 09:51:01:140

R$ 5.800,0000 23.821.789/0001-47 13/07/2017 09:54:08:123

R$ 5.700,0000 21.046.631/0001-11 13/07/2017 09:54:16:063

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item 

Evento Data Observações

Aberto
13/07/2017 
09:39:38

Item aberto.

Iminência de 
Encerramento

13/07/2017 
09:41:20

Batida iminente. Data/hora iminência: 13/07/2017 09:51:20.

Encerrado
13/07/2017 
10:02:09

Item encerrado

Recusa
13/07/2017 
13:02:28

Recusa da proposta. Fornecedor: BYTE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, 
CNPJ/CPF: 21.046.631/0001-11, pelo melhor lance de R$ 5.700,0000. Motivo: 
Descumprimento do item 12.6 do Edital.

Aceite
24/07/2017 
10:15:38

Aceite individual da proposta. Fornecedor: OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME, 
CNPJ/CPF: 23.821.789/0001-47, pelo melhor lance de R$ 5.800,0000.

Habilitado
24/07/2017 
10:29:10

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME, 
CNPJ/CPF: 23.821.789/0001-47, pelo melhor lance de R$ 5.800,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 5 - GRUPO 1 - Informática - Locação ( Software )

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte 

ME/EPP
Declaração 

ME/EPP/COOP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora 

23.821.789/0001-47 OKSOFT 
TECNOLOGIA 
LTDA - ME

Sim Sim 12 R$ 446,0000 R$ 5.352,0000 10/07/2017 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema para gestão de Estoque/Almoxarifado -. Permite a 
distinção de pessoa física e jurídica no cadastro de fornecedores, informando sua situação se ativa ou 
inativa. Permite relacionar os materiais ao fornecedor. Permite registrar alterações quanto às informações 
no cadastro de fornecedores. Permite configurar características personalizadas para o material. Permite o 
agrupamento de materiais por classe, por tipo (consumo, permanente e perecível). Possibilita o controle de 
toda movimentação de entrada, saída, devolução, prazo de validade e transferência de materiais entre 
almoxarifados. Controla as movimentações de saída de materiais pelo valor médio de cada material. Efetua 
cálculo automático do preço médio dos materiais. Visualiza, no cadastro, o preço médio do material. 
Mantem e atualizar o preço da última compra para estimativa de custo do pedido. Permite a configuração 
de períodos para movimentação do estoque, com bloqueio de lançamentos fora do período selecionado. 
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Permite abreviatura das unidades de medida no cadastro. Permite a parametrização da solicitação de 
compras pelo usuário, permitindo-lhe selecionar dados a serem impressos, bem como a sua disposição 
física dentro do documento. Permite Controlar os limites mínimo e máximo de reposição de saldo físico em 
estoque. Possibilita gerenciar a necessidade de reposição de materiais. Permite o gerenciamento integrado 
dos estoques de materiais existentes nos diversos almoxarifados. Possui o controle de saldos físicos e 
financeiros por material existente em cada almoxarifado. Possibilita a restrição de acesso de usuários aos 
almoxarifados. Registra a abertura e o fechamento de inventários. Permite gerenciar os ajustes e os saldos 
físicos e financeiros dos almoxarifados, ocorridos do inventário. Permite bloqueio das movimentações 
durante a realização do inventário. Possibilita a leitura de arquivo da coletora no lançamento do inventário. 
Consulta a localização física do material dentro do almoxarifado. Permite informar, na entrada do material, 
o processo licitatório, número do empenho, fornecedor, número da Ordem de Fornecimento/Serviço e 
documento fiscal. Mantem controle efetivo sobre as requisições de materiais, permitindo atendimento 
parcial de requisições e mantendo o controle sobre o saldo não atendido das requisições. Utiliza centros de 
custo (setores/unidades administrativas) na distribuição de materiais, para apropriação e controle do 
consumo. Não permite a movimentação de entrada, saída e transferência, após encerramento do exercício. 
Emite um relatório com as transferências, entradas, saídas, transferências e estornos filtrando por período, 
por natureza e consolidando os almoxarifados existentes. Possibilita a emissão da ficha de controle de 
estoque, mostrando as movimentações por material e período com saldo anterior e final de forma analítica 
e sintética. Possibilita a emissão de relatórios de entradas e saídas de materiais por produto, nota fiscal e 
setor/unidade administrativa. Emite relatório do balancete do almoxarifado com os movimentos de 
entradas, saídas e saldo atual por período. Emite um resumo anual das entradas e saídas, mostrando o 
saldo financeiro mês a mês por estoque e o resultado final no ano. Emite relatórios de controle de validade 
de lotes de materiais, filtrando por almoxarifado; período; materiais vencido e materiais a vencer. Permite 
a emissão de etiquetas de prateleira para identificação da localização dos materiais no almoxarifado. Emite 
relatório que demonstre a média do custo mensal por setor e material, em determinado período. Ter 
relatório do consumo médio mensal por material. Possui relatório de inventários abertos e encerrados por 
estoque, material, inventário e período. Emite planilha para conferência manual do inventário. Emite 
relatório com materiais em aquisição. Validade da proposta 60 (sessenta) dias

21.046.631/0001-11 BYTE 
SERVICOS DE 
INFORMATICA 
LTDA - ME

Sim Sim 12 R$ 446,8800 R$ 5.362,5600 29/06/2017 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo Estoque, de acordo com as características do TERMO 
DE REFERÊNCIA (ANEXO I).

14.688.084/0001-02 S&N 
SERVICOS DE 
RH E 
TECNOLOGIA 
DA 
INFORMACAO 
LTDA - M

Sim Sim 12 R$ 446,8800 R$ 5.362,5600 12/07/2017 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratac&#807;a&#771;o de empresa especializada na 
locac&#807;a&#771;o de softwares integrados de gesta&#771;o tipo ERP, para o controle 
conta&#769;bil, orc&#807;amenta&#769;rio, financeiro, patrimonial, materiais de consumo, compras, 
folha de pagamento e transpare&#770;ncia, bem como a prestac&#807;a&#771;o de servic&#807;os de 
migrac&#807;a&#771;o dos dados, implantac&#807;a&#771;o, treinamento, 
customizac&#807;o&#771;es, suporte e manutenc&#807;a&#771;o conti&#769;nua.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 5.362,5600 21.046.631/0001-11 13/07/2017 09:31:44:613

R$ 5.362,5600 14.688.084/0001-02 13/07/2017 09:31:44:613

R$ 5.352,0000 23.821.789/0001-47 13/07/2017 09:31:44:613

R$ 5.358,0000 14.688.084/0001-02 13/07/2017 09:46:06:940

R$ 5.200,0000 21.046.631/0001-11 13/07/2017 09:50:57:920

R$ 5.300,0000 14.688.084/0001-02 13/07/2017 09:51:09:530

R$ 5.100,0000 23.821.789/0001-47 13/07/2017 09:53:55:327

R$ 5.000,0000 21.046.631/0001-11 13/07/2017 09:54:08:500

R$ 5.000,0000 23.821.789/0001-47 13/07/2017 09:59:21:120

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item 

Evento Data Observações

Aberto
13/07/2017 
09:39:38 Item aberto.

Iminência de 
Encerramento

13/07/2017 
09:41:20

Batida iminente. Data/hora iminência: 13/07/2017 09:51:20.

Encerrado 13/07/2017 
10:02:09

Item encerrado
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Recusa
13/07/2017 
13:02:28

Recusa da proposta. Fornecedor: BYTE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, 
CNPJ/CPF: 21.046.631/0001-11, pelo melhor lance de R$ 5.000,0000. Motivo: 
Descumprimento do item 12.6 do Edital.

Aceite
24/07/2017 
10:15:38

Aceite individual da proposta. Fornecedor: OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME, 
CNPJ/CPF: 23.821.789/0001-47, pelo melhor lance de R$ 5.000,0000.

Habilitado
24/07/2017 
10:29:10

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME, 
CNPJ/CPF: 23.821.789/0001-47, pelo melhor lance de R$ 5.000,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 6 - GRUPO 1 - Informática - Locação ( Software )

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte 

ME/EPP
Declaração 

ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global
Data/Hora 

23.821.789/0001-47 OKSOFT 
TECNOLOGIA 
LTDA - ME

Sim Sim 12 R$ 494,0000 R$ 5.928,0000 10/07/2017 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema Transparência - Contem funcionalidade para 
aumento da granularidade das informações exibidas, contendo a opção de efetuar consulta de todas as 
unidades de forma consolidada. Possui cadastro de IP autorizado para uploads, para impedir o envio de 
informações fora do IP cadastrado. Possui cadastro para exibição das consultas, permitindo que o cliente 
configure qual consulta deseja exibir por entidade que ele tem acesso. Possibilita o relacionamento de 
documentos com os processos de licitação. Permite realizar a atualização de dados de forma automática, 
com a utilização de agendas configuradas na periodicidade requisitada pelo usuário. Permite exportar em 
formato CSV as informações do Transparência, utilizando filtros disponibilizados para cada série de dados. 
Permite personalizar o nível de detalhamento das consultas apresentadas. Permite consultar de Receitas, 
Despesas, Frotas, Licitações e quadro de pessoal. Permite download de anexos em PDF (Receita e Despesa 
por categoria de econômicos, Despesa por programa de trabalho, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, 
Variações Patrimoniais). Validade da proposta 60 (sessenta) dias

21.046.631/0001-11 BYTE 
SERVICOS DE 
INFORMATICA 
LTDA - ME

Sim Sim 12 R$ 494,0700 R$ 5.928,8400 29/06/2017 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo Transparência, de acordo com as características do 
TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I).

14.688.084/0001-02 S&N 
SERVICOS DE 
RH E 
TECNOLOGIA 
DA 
INFORMACAO 
LTDA - M

Sim Sim 12 R$ 494,0700 R$ 5.928,8400 12/07/2017 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratac&#807;a&#771;o de empresa especializada na 
locac&#807;a&#771;o de softwares integrados de gesta&#771;o tipo ERP, para o controle 
conta&#769;bil, orc&#807;amenta&#769;rio, financeiro, patrimonial, materiais de consumo, compras, 
folha de pagamento e transpare&#770;ncia, bem como a prestac&#807;a&#771;o de servic&#807;os de 
migrac&#807;a&#771;o dos dados, implantac&#807;a&#771;o, treinamento, 
customizac&#807;o&#771;es, suporte e manutenc&#807;a&#771;o conti&#769;nua.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 5.928,8400 21.046.631/0001-11 13/07/2017 09:31:44:613

R$ 5.928,8400 14.688.084/0001-02 13/07/2017 09:31:44:613

R$ 5.928,0000 23.821.789/0001-47 13/07/2017 09:31:44:613

R$ 5.900,0000 21.046.631/0001-11 13/07/2017 09:51:10:970

R$ 5.800,0000 23.821.789/0001-47 13/07/2017 09:54:35:987

R$ 5.770,0000 21.046.631/0001-11 13/07/2017 09:54:46:520

R$ 5.000,0000 23.821.789/0001-47 13/07/2017 09:58:01:240

R$ 4.999,0000 21.046.631/0001-11 13/07/2017 09:58:14:430

R$ 4.900,0000 23.821.789/0001-47 13/07/2017 10:00:13:470

R$ 4.899,0000 21.046.631/0001-11 13/07/2017 10:00:43:347

R$ 4.800,0000 23.821.789/0001-47 13/07/2017 10:01:59:980

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
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Eventos do Item 

Evento Data Observações

Aberto
13/07/2017 
09:39:38

Item aberto.

Iminência de 
Encerramento

13/07/2017 
09:41:20 Batida iminente. Data/hora iminência: 13/07/2017 09:51:20.

Encerrado
13/07/2017 
10:02:09

Item encerrado

Recusa
13/07/2017 
13:02:28

Recusa da proposta. Fornecedor: BYTE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, 
CNPJ/CPF: 21.046.631/0001-11, pelo melhor lance de R$ 4.899,0000. Motivo: 
Descumprimento do item 12.6 do Edital.

Aceite
24/07/2017 
10:15:38

Aceite individual da proposta. Fornecedor: OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME, 
CNPJ/CPF: 23.821.789/0001-47, pelo melhor lance de R$ 4.800,0000.

Habilitado
24/07/2017 
10:29:10

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME, 
CNPJ/CPF: 23.821.789/0001-47, pelo melhor lance de R$ 4.800,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 7 - GRUPO 1 - Informática - Locação ( Software )

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte 

ME/EPP
Declaração 

ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global
Data/Hora 

21.046.631/0001-11 BYTE 
SERVICOS DE 
INFORMATICA 
LTDA - ME

Sim Sim 1 R$ 7.000,0000 R$ 7.000,0000 29/06/2017 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Treinamento/Implantação/Migração, de acordo com as 
características do TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I).

23.821.789/0001-47 OKSOFT 
TECNOLOGIA 
LTDA - ME

Sim Sim 1 R$ 7.000,0000 R$ 7.000,0000 10/07/2017 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Treinamento/Implantação/Migração – Será fornecido 
treinamento de no mínimo 2 horas presenciais conforme disposto: Administrador de sistema: 12, 
Contabilidade Orçamento e Finanças: 24, Patrimônio: 06, Almoxarifado: 06, Compras: 06, Folha de 
pagamento: 12, Transparência: 06. Validade da proposta 60 (sessenta) dias

14.688.084/0001-02 S&N 
SERVICOS DE 
RH E 
TECNOLOGIA 
DA 
INFORMACAO 
LTDA - M

Sim Sim 1 R$ 7.000,0000 R$ 7.000,0000 12/07/2017 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratac&#807;a&#771;o de empresa especializada na 
locac&#807;a&#771;o de softwares integrados de gesta&#771;o tipo ERP, para o controle conta&#769;bil, 
orc&#807;amenta&#769;rio, financeiro, patrimonial, materiais de consumo, compras, folha de pagamento 
e transpare&#770;ncia, bem como a prestac&#807;a&#771;o de servic&#807;os de 
migrac&#807;a&#771;o dos dados, implantac&#807;a&#771;o, treinamento, 
customizac&#807;o&#771;es, suporte e manutenc&#807;a&#771;o conti&#769;nua.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 7.000,0000 21.046.631/0001-11 13/07/2017 09:31:44:613

R$ 7.000,0000 23.821.789/0001-47 13/07/2017 09:31:44:613

R$ 7.000,0000 14.688.084/0001-02 13/07/2017 09:31:44:613

R$ 6.900,0000 21.046.631/0001-11 13/07/2017 09:49:41:540

R$ 6.890,0000 23.821.789/0001-47 13/07/2017 09:50:37:717

R$ 6.870,0000 21.046.631/0001-11 13/07/2017 09:51:41:143

R$ 6.000,0000 23.821.789/0001-47 13/07/2017 09:52:17:380

R$ 5.900,0000 21.046.631/0001-11 13/07/2017 09:52:32:693

R$ 5.800,0000 23.821.789/0001-47 13/07/2017 09:52:49:727

R$ 5.780,0000 21.046.631/0001-11 13/07/2017 09:53:08:743
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R$ 5.500,0000 23.821.789/0001-47 13/07/2017 09:53:40:530

R$ 5.400,0000 21.046.631/0001-11 13/07/2017 09:54:25:893

R$ 5.300,0000 23.821.789/0001-47 13/07/2017 09:55:48:070

R$ 5.299,0000 21.046.631/0001-11 13/07/2017 09:55:58:587

R$ 5.100,0000 23.821.789/0001-47 13/07/2017 09:57:49:690

R$ 5.000,0000 21.046.631/0001-11 13/07/2017 09:57:57:880

R$ 4.900,0000 23.821.789/0001-47 13/07/2017 09:59:08:103

R$ 4.899,0000 21.046.631/0001-11 13/07/2017 09:59:21:073

R$ 4.800,0000 23.821.789/0001-47 13/07/2017 09:59:45:797

R$ 4.799,0000 21.046.631/0001-11 13/07/2017 10:00:32:707

R$ 4.700,0000 23.821.789/0001-47 13/07/2017 10:00:55:503

R$ 4.699,0000 21.046.631/0001-11 13/07/2017 10:01:08:710

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item 

Evento Data Observações

Aberto
13/07/2017 
09:39:38

Item aberto.

Iminência de 
Encerramento

13/07/2017 
09:41:20

Batida iminente. Data/hora iminência: 13/07/2017 09:51:20.

Encerrado
13/07/2017 
10:02:09

Item encerrado

Recusa
13/07/2017 
13:02:28

Recusa da proposta. Fornecedor: BYTE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, 
CNPJ/CPF: 21.046.631/0001-11, pelo melhor lance de R$ 4.699,0000. Motivo: 
Descumprimento do item 12.6 do Edital.

Aceite
24/07/2017 
10:15:38

Aceite individual da proposta. Fornecedor: OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME, 
CNPJ/CPF: 23.821.789/0001-47, pelo melhor lance de R$ 4.700,0000.

Habilitado
24/07/2017 
10:29:10

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME, 
CNPJ/CPF: 23.821.789/0001-47, pelo melhor lance de R$ 4.700,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

HISTÓRICO DO GRUPO 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte 

ME/EPP
Declaração 

ME/EPP/COOP Quantidade Valor Global
Data/Hora 
Registro

23.821.789/0001-47 OKSOFT TECNOLOGIA 
LTDA - ME

Sim Sim - R$ 58.960,0000 10/07/2017 
16:46:41

21.046.631/0001-11 BYTE SERVICOS DE 
INFORMATICA LTDA - ME

Sim Sim - R$ 58.999,9600 29/06/2017 
08:39:52

14.688.084/0001-02 S&N SERVICOS DE RH E 
TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO LTDA - M

Sim Sim - R$ 58.999,9600 12/07/2017 
10:38:15

Eventos do Grupo 

Evento Data Observações

Abertura do prazo de 
Convocação - Anexo

13/07/2017 
10:38:25

Convocado para envio de anexo o fornecedor BYTE SERVICOS DE 
INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.046.631/0001-11.

Encerramento do prazo de 
Convocação - Anexo

13/07/2017 
11:22:15

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BYTE 
SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.046.631/0001-11.

Abertura do prazo de 
Convocação - Anexo

13/07/2017 
11:53:58

Convocado para envio de anexo o fornecedor BYTE SERVICOS DE 
INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.046.631/0001-11.

Encerramento do prazo de 
Convocação - Anexo

13/07/2017 
12:12:17

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BYTE 
SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.046.631/0001-11.

Abertura do prazo de 
Convocação - Anexo

13/07/2017 
12:39:02

Convocado para envio de anexo o fornecedor BYTE SERVICOS DE 
INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.046.631/0001-11.

Encerramento do prazo de 
Convocação - Anexo

13/07/2017 
13:02:28

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: 
BYTE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.046.631/0001-
11.
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Abertura do prazo de 
Convocação - Anexo

13/07/2017 
14:56:16

Convocado para envio de anexo o fornecedor OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - 
ME, CNPJ/CPF: 23.821.789/0001-47.

Encerramento do prazo de 
Convocação - Anexo

13/07/2017 
15:07:01

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OKSOFT 
TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 23.821.789/0001-47.

Abertura do prazo de 
Convocação - Anexo

13/07/2017 
15:13:50

Convocado para envio de anexo o fornecedor OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - 
ME, CNPJ/CPF: 23.821.789/0001-47.

Encerramento do prazo de 
Convocação - Anexo

13/07/2017 
15:20:02

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OKSOFT 
TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 23.821.789/0001-47.

Abertura do prazo de 
Convocação - Anexo

13/07/2017 
15:40:42

Convocado para envio de anexo o fornecedor OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - 
ME, CNPJ/CPF: 23.821.789/0001-47.

Encerramento do prazo de 
Convocação - Anexo

13/07/2017 
15:58:47

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OKSOFT 
TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 23.821.789/0001-47.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

Data Mensagem

Pregoeiro 13/07/2017 
09:31:59

Senhores licitantes, bom dia.

Pregoeiro 13/07/2017 
09:33:40

Estamos dando início à sessão pública do Pregão Eletrônico nº 10/2017.

Pregoeiro 13/07/2017 
09:35:30

Inicialmente, somente a título de esclarecimento, faremos alguns AVISOS:

Pregoeiro 13/07/2017 
09:35:45

a) Informo que costumo comunicar pelo chat, dentro da Sessão que está sendo 
realizada, a data e o horário da(s) próxima(s) Sessão(ões);

Pregoeiro 13/07/2017 
09:35:53

b) Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Adm. 
Púb., firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais de que 

participam. Sabem, por consequência, que declarar possuir condições de 
participação sem as tê-las, pode acarretar propositura de sanção. Por esse motivo, 

solicito que encarem o processo licitatório com seriedade;

Pregoeiro 13/07/2017 
09:36:00

c) Saliento, ainda, que o licitante que não mantiver sua proposta ou deixar de 
entregar a documentação exigida, poderá ser sancionado com o impedimento 

delicitar e contratar com a União por até 5 (cinco) anos (Art. 7º, da Lei n. 
10.520/2002);

Pregoeiro 13/07/2017 
09:36:07

d) Informo que a proposta ajustada ao lance final e a documentação de habilitação 
devem ser inseridas no sistema COMPRASNET em arquivo único respectivamente 

nas fases de aceitação e habilitação. Os arquivos suportados pelo sistema são: PDF, 
ZIP ou RAR;

Pregoeiro 13/07/2017 
09:36:12

d.1.) Caso não seja possível enviar os documentos em arquivo, em razão do 
tamanho do mesmo, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO 

ESTIPULADO PARA O ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO, solicitar ao 
pregoeiro, por meio do ramal (79) 3216-6327 nova convocação do anexo do 

sistema&#894;

Pregoeiro 13/07/2017 
09:36:25

d.2.) Caso haja problemas na inserção do arquivo, alternativamente e DESDE QUE 
DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO PARA SEU ENVIO, a documentação poderá ser 

enviada para o e-mail disponível em edital;

Pregoeiro 13/07/2017 
09:36:35

e) O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente 
deverá ocorrer caso o pregoeiro efetue tal solicitação dentro dos prazos 

estabelecidos no instrumento convocatório;

Pregoeiro 13/07/2017 
09:36:47

f) Os senhores licitantes devem observar o certame até o seu encerramento, 
acompanhando todas as etapas;

Pregoeiro 13/07/2017 
09:36:54

g) O licitante é responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 

lances;

Pregoeiro 13/07/2017 
09:37:02

h) Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 
de sua desconexão.

Pregoeiro 13/07/2017 
09:37:20

Passaremos à análise das propostas. Por favor, permaneçam conectados.

Pregoeiro 13/07/2017 
09:39:57

Senhores licitantes, o Grupo 1 está aberto para lances. Em breve acionaremos o 
encerramento aleatório. Ao informarem seus lances advirto que observem suas reais 
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possibilidades de atendimento, melhorando-as até o nível que suas condições 
técnicas permitam.

Sistema 13/07/2017 
09:41:20

O(s) Grupo(s) G1 está(ão) em iminência até 09:51 de 13/07/2017, após isso entrará
(ão) no encerramento aleatório.

Sistema 13/07/2017 
10:02:10

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação 
das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha 

aceitação/habilitação/admissibilidade"

Pregoeiro 13/07/2017 
10:04:07

Para BYTE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Senhor fornecedor, bom dia.

Pregoeiro 13/07/2017 
10:06:01

Para BYTE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Senhor fornecedor, solicito 
informar se há possibilidade de negociação para o Grupo 1.

Pregoeiro 13/07/2017 
10:07:29

Para BYTE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Senhor fornecedor, ainda está 
conectado?

21.046.631/0001-
11 

13/07/2017 
10:08:33

Senhor Pregoeiro informo que há a possibilidade de negociação para o Grupo 1

Pregoeiro 13/07/2017 
10:11:30

Para BYTE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Ok senhor fornecedor. Antes de 
iniciarmos a negociação, solicito desde já CONFIRMAR presença na sessão pública da 

prova de conceito, nos termos do item 5 do Anexo I do Edital.

Pregoeiro 13/07/2017 
10:11:46

Para BYTE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - A sessão será agendada para 
21/07/2017, 09h30min.

Pregoeiro 13/07/2017 
10:11:55

Para BYTE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Gentileza confirmar presença.

21.046.631/0001-
11 

13/07/2017 
10:12:30

Confirmamos nossa presença.

Pregoeiro 13/07/2017 
10:16:25

Para BYTE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Ok senhor fornecedor.

Pregoeiro 13/07/2017 
10:20:27

Para BYTE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Propomos para o item 1 o valor 
total de R$ 11.100,00. Para o item 2 o valor total de R$ 8.300,00. É possível?

Pregoeiro 13/07/2017 
10:21:26

Para BYTE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Para o item 3 R$ 9.450,00.

Pregoeiro 13/07/2017 
10:22:57

Para BYTE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - E para o item 7 R$ 4.560,00.

Pregoeiro 13/07/2017 
10:23:26

Para BYTE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Gentileza confirmar aceitação 
desses valores.

21.046.631/0001-
11 

13/07/2017 
10:26:21

Sr. Pregoeiro seria possível alterar a data da sessão para o dia 24/07/2017?

Pregoeiro 13/07/2017 
10:30:02

Para BYTE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Senhor fornecedor, confirmo a 
possibilidade da prova de conceito ser realizada na segunda-feira (24/07/2017), 
09h30min. Solicito novamente a confirmação da presença física na referida data.

21.046.631/0001-
11 

13/07/2017 
10:31:06

Senhor pregoeiro, podemos remarcar para o dia 24/7?

Pregoeiro 13/07/2017 
10:31:16

Para BYTE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Senhor fornecedor, solicito 
confirmação da negociação proposta.

21.046.631/0001-
11 

13/07/2017 
10:33:06

Sr. Pregoeiro confirmo a negociação da proposta.

Pregoeiro 13/07/2017 
10:33:27

Para BYTE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Ok senhor fornecedor.

Pregoeiro 13/07/2017 
10:35:18

Para BYTE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Senhor fornecedor, em consulta 
realizada ao SICAF, conforme item 12.1 do Edital, verificamos que algumas certidões 
estão com prazos vencidos. Convocaremos o envio do anexo para encaminhamento 

da proposta ajustas a negociação. Solicito também o envio da documentação de 
habilitação, de modo que possamos agilizar as análises.

Pregoeiro 13/07/2017 
10:38:16

Para BYTE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Convocaremos o anexo.

Sistema 13/07/2017 
10:38:25

Senhor fornecedor BYTE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 
21.046.631/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 13/07/2017 
10:43:08

Para BYTE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Solicito envio no prazo de até 2 
(duas) horas a contar da convocação.

21.046.631/0001-
11 

13/07/2017 
10:46:25

Sr. Pregoeiro estamos providenciando.

Pregoeiro 13/07/2017 
10:48:58

Para BYTE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Ok. No aguardo.
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Sistema 13/07/2017 
11:22:15

Senhor Pregoeiro, o fornecedor BYTE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, 
CNPJ/CPF: 21.046.631/0001-11, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 13/07/2017 
11:52:28

Para BYTE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Senhor fornecedor, solicito que 
a proposta seja corrigida no item 2, no valor total para R$ 8.299,92. Convocaremos 

o anexo novamente.

Sistema 13/07/2017 
11:53:58

Senhor fornecedor BYTE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 
21.046.631/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 13/07/2017 
11:55:13

Para BYTE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Senhor fornecedor, solicito que 
seja encaminhado o balanço do exercício 2016. Haja vista no SICAF não haver a 

Qualificação Econômico-Financeira.

Pregoeiro 13/07/2017 
11:58:23

Para BYTE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Senhor fornecedor, o prazo 
para envio é até às 12h39min.

Pregoeiro 13/07/2017 
11:58:58

Para BYTE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Quando se encerrará as 2 
(duas) horas concedidas na convocação inicial.

Sistema 13/07/2017 
12:12:17

Senhor Pregoeiro, o fornecedor BYTE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, 
CNPJ/CPF: 21.046.631/0001-11, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 13/07/2017 
12:18:21

Para BYTE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Senhor fornecedor, confirmo 
recebimento. A proposta veio corretamente, porém o balanço permanece o do 
exercício 2015. Diante disso, solicito até às 12h38min, p encaminhamento do 

balanço do exercício 2016.

Pregoeiro 13/07/2017 
12:18:34

Para BYTE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Quero dizer, 12h39min.

Pregoeiro 13/07/2017 
12:23:21

Para BYTE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Saliento que tal exigência 
encontra amparo no Acórdão 1999/2014 – Plenário TCU: “o prazo para aprovação do 
balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis para fins de cumprimento do 
art. 31 da Lei 8.666/1993 é o estabelecido no art. 1.078 do Código Civil, portanto, 

até o quarto mês seguinte ao término do exercício social (30 de abril)...

Pregoeiro 13/07/2017 
12:23:41

Para BYTE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - ...Desse modo, ocorrendo a 
sessão de abertura de propostas em data posterior a este limite, torna-se exigível, 

para fins de qualificação econômico-financeira, a apresentação dos documentos 
contábeis referentes ao exercício imediatamente anterior”

Pregoeiro 13/07/2017 
12:31:11

Para BYTE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Senhor fornecedor, alerto para 
o disposto no item 12.6 do Edital: "A licitante que abandona o certame, deixando de 
enviar a documentação indicada nesta cláusula, será desclassificada e sujeitar-se-á 

às sanções previstas neste Edital."

Pregoeiro 13/07/2017 
12:38:38

Para BYTE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Senhor fornecedor, como não 
convocamos o anexo para o envio às 12h18min, o faremos agora e daremos mais 20 

minutos.

Sistema 13/07/2017 
12:39:02

Senhor fornecedor BYTE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 
21.046.631/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 13/07/2017 
12:39:41

Para BYTE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Senhor fornecedor, o prazo fica 
até as 12h58min.

Pregoeiro 13/07/2017 
12:39:54

Para BYTE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Digo 12h59min.

Pregoeiro 13/07/2017 
12:55:01

Para BYTE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Senhor fornecedor, alerto 
novamente para o disposto no item 12.6 do Edital: "A licitante que abandona o 

certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta cláusula, será 
desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital."

Pregoeiro 13/07/2017 
13:01:44

Para BYTE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Senhor fornecedor, comunico 
que, em virtude da não resposta a solicitação feita, a proposta será recusada, com 

base no item 12.6 do Edital.

Pregoeiro 13/07/2017 
13:04:07

Senhores fornecedores, informo que interromperemos a presente sessão para 
intervalo. Retornarmos às 14h30min.

Pregoeiro 13/07/2017 
14:30:24

Senhores fornecedores, boa tarde.

Pregoeiro 13/07/2017 
14:30:49

Estamos retomando a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 10/2017.

Pregoeiro 13/07/2017 
14:32:08

Para OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME - Senhor fornecedor, solicito informar se há a 
possibilidade de fecharmos nos valores negociados com o fornecedor primeiro 

colocado. Podemos?

23.821.789/0001-
47 

13/07/2017 
14:32:35

Prezado Pregoeiro, Boa tarde!

Pregoeiro 13/07/2017 
14:34:20

Para OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME - Boa tarde.
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23.821.789/0001-
47 

13/07/2017 
14:35:33

Realizando a analise de nossos custos e o estimando do edital, durante a fase de 
lances, ofertamos o nosso possível, o qual ficou bem abaixo do estimado. Sendo 

assim, não temos mais condições de baixar nosso preços.

Pregoeiro 13/07/2017 
14:38:48

Para OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME - Senhor fornecedor, peço que analise tal 
possibilidade. A redução é de R$ 840,08. Se precisar de alguns minutos para 

analisar, podemos aguardar.

23.821.789/0001-
47 

13/07/2017 
14:41:35

Sr. pregoeiro, infelizmente chegamos ao nosso limite.

Pregoeiro 13/07/2017 
14:42:42

Para OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME - Podemos pelo menos fechar o módulo 
Transparência (item 6) em R$ 4.200,00?

Pregoeiro 13/07/2017 
14:49:01

Para OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME - Senhor fornecedor, podemos negociar R$ 
4.200,00 para o item 6?

Pregoeiro 13/07/2017 
14:51:01

Para OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME - Senhor fornecedor, alerto para o disposto 
no item 12.6 do Edital: "A licitante que abandona o certame, deixando de enviar a 

documentação indicada nesta cláusula, será desclassificada e sujeitar-se-á às 
sanções previstas neste Edital."

23.821.789/0001-
47 

13/07/2017 
14:51:05

Prezado pregoeiro, analisamos nossos valores e infelizmente não podemos ofertar a 
mais do que ofertamos. O valor do estimando para esse item é de 5.928,84 e 

chegamos a ofertar o valor de 4.800,00.

Pregoeiro 13/07/2017 
14:53:00

Para OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME - Ok senhor fornecedor. Contudo na proposta 
anterior, referente ao Pregão 09/2017, o valor ficou em R$ 4.200,00.

Pregoeiro 13/07/2017 
14:54:35

Para OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME - Para o mesmo item. Inclusive os únicos 
itens que ficaram com valores acima da proposta anterior (Pregão 09/2017) foram 

os itens 6 e 7.

Pregoeiro 13/07/2017 
14:55:24

Para OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME - Convocarei para o envio do anexo. Ressalto 
que o prazo para envio é de 2 (duas) horas a partir da convocação.

Pregoeiro 13/07/2017 
14:55:56

Para OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME - Solicito, por gentileza, que encaminhe a 
documentação referente a habilitação para que possamos agilizar as análises.

Sistema 13/07/2017 
14:56:16

Senhor fornecedor OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 23.821.789/0001-
47, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

23.821.789/0001-
47 

13/07/2017 
14:57:08

OK!

Pregoeiro 13/07/2017 
14:57:57

Para OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME - Em consulta ao SICAF, verificamos que não 
existem pendências, conforme item 12.1 do Edital. Solicito que encaminhe a 

documentação relativa à qualificação técnica.

Pregoeiro 13/07/2017 
14:58:34

Para OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME - Conforme item 12.3.2 e 12.4.1.

Sistema 13/07/2017 
15:07:01

Senhor Pregoeiro, o fornecedor OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 
23.821.789/0001-47, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 13/07/2017 
15:13:45

Para OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME - Senhor fornecedor, os valores contidos na 
proposta não estão ajustados aos últimos lances. Peço a correção e o envio 

novamente.

Sistema 13/07/2017 
15:13:50

Senhor fornecedor OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 23.821.789/0001-
47, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 13/07/2017 
15:14:38

Para OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME - Tanto os valores quanto a data da proposta.

Pregoeiro 13/07/2017 
15:18:49

Para OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME - As datas das declarações também estão 
26/05/2017.

Sistema 13/07/2017 
15:20:02

Senhor Pregoeiro, o fornecedor OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 
23.821.789/0001-47, enviou o anexo para o grupo G1.

23.821.789/0001-
47 

13/07/2017 
15:21:25

Por gentileza pregoeiro abra o anexo, por favor!

23.821.789/0001-
47 

13/07/2017 
15:24:48

Pregoeiro reforcei a observação dos documentos e estou verificando que as datas 
estão para 13 de julho 2017

Pregoeiro 13/07/2017 
15:34:35

Para OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME - Reitero que os documentos anexados estão 
com a data 26/05/2017 e os valores da proposta ajustada não estão iguais aos dos 

menores lances da empresa. Gentileza encaminhar os anexos novamente pelo 
sistema e para o email licitações@corensergipe.org.br

Pregoeiro 13/07/2017 
15:35:55

Para OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME - O prazo vai até às 16:57.

23.821.789/0001-
47 

13/07/2017 
15:39:25

O anexo continua fechado

Sistema
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13/07/2017 
15:40:42

Senhor fornecedor OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 23.821.789/0001-
47, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Sistema 13/07/2017 
15:58:47

Senhor Pregoeiro, o fornecedor OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 
23.821.789/0001-47, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 13/07/2017 
16:02:05

Para OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME - Senhor fornecedor, confirmo recebimento.

Pregoeiro 13/07/2017 
16:02:30

Senhores fornecedores, solicito que permaneçam conectados. Estamos analisando a 
documentação.

Pregoeiro 13/07/2017 
16:20:48

Senhores licitantes, informo que no dia 24/07/2017 (segunda-feira), às 09h30min, 
na sede do Coren/SE, situada na Av. Hermes Fontes, 931, Bairro Salgado Filho, 

Aracaju/SE, ocorrerá a sessão presencial para avaliação dos sistemas pela Comissão 
Técnica de Avaliação. Na oportunidade, será reaberta a presente sessão e todas as 

informação serão inseridas...

Pregoeiro 13/07/2017 
16:21:09

...aqui no Compras Net.

Pregoeiro 13/07/2017 
16:22:50

Declaro suspensa a presente sessão. Agradeço a participação de todos e tenham 
uma boa tarde.

Pregoeiro 24/07/2017 
09:33:33

Senhores licitantes, bom dia.

Pregoeiro 24/07/2017 
09:34:20

Informo que estamos procedendo à abertura da sessão pública referente a prova de 
conceito do Pregão Eletrônico nº 010/2017.

Pregoeiro 24/07/2017 
09:35:52

Após a apresentação, informaremos as deliberações.

Pregoeiro 24/07/2017 
09:36:01

Solicito que permaneçam conectados.

Pregoeiro 24/07/2017 
10:11:26

Senhores licitantes, informamos que foi concluída a apresentação dos sistemas pela 
empresa OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME.

Pregoeiro 24/07/2017 
10:12:43

Considerando o posicionamento da comissão de avaliação, que declarou a 
conformidade da proposta apresentada com as exigências do Edital.

Pregoeiro 24/07/2017 
10:13:01

Informo que fica declarada aceita a proposta da empresa OKSOFT TECNOLOGIA 
LTDA - ME.

Pregoeiro 24/07/2017 
10:27:01

Senhores licitantes, informo que após análise preliminar da documentação de 
habilitação enviada em 13/07/2017, bem como da análise feita na presente data, 
para fins de atualização, junto aos portais SICAF, TCU, CGU, CNJ e SEFAZ/SE, fica 

constatada a habilitação da empresa OKSOFT TECNOLOGIA LTDA - ME.

Sistema 24/07/2017 
10:29:10

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os 
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.

Pregoeiro 24/07/2017 
10:30:09

Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.

Pregoeiro 24/07/2017 
10:30:21

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 24/07/2017 às 
11:01:00.

Eventos do Pregão

Evento Data/Hora Observações

Suspensão 
Administrativa

13/07/2017 
13:04:50

Previsão de Reabertura: 13/07/2017 14:30:00.  Motivo: Intervalo para almoço. 

Reativado
13/07/2017 
14:30:02

Suspensão 
Administrativa

13/07/2017 
16:26:40

Previsão de Reabertura: 24/07/2017 09:30:00.  Motivo: Agendamento da prova de 
conceito, nos termos do item 11 do Edital de Pregão Eletrônico nº 10/2017. 

Reativado
24/07/2017 
09:33:13

Abertura de Prazo
24/07/2017 
10:29:10

Abertura de prazo para intenção de recurso 

Informado 
Fechamento de 

Prazo

24/07/2017 
10:30:21

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 24/07/2017 às 11:01:00. 

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos 
itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do 
Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:04 horas do dia 24 de julho de 2017, cuja 
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ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ELVIS LIMA MOURA DA SILVA 
Pregoeiro Oficial

ANDERSON JORGE SANTOS DE OLIVEIRA
Equipe de Apoio

Voltar
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