CÂMARA MUNICIPAL DE ASSAÍ
ESTADO DO PARANÁ

Ata da abertura dos envelopes do Convite nº 001/2014, da Câmara
Municipal de Assaí, Estado do Paraná. Aos quinze dias do mês de setembro do ano
de dois mil e quatorze, às quatorze horas, a responsável pelo Convite, Senhora
Rosangela Aparecida Alves, reuniu-se na Câmara Municipal com os interessados em
participar do Convite nº 001/2014 para abertura e julgamento das propostas
apresentadas no Convite nº 001/2014, tipo técnica e preço, regime de execução
indireta/preço global para Contratação de empresa, visando a Orientação na elaboração
de Cronograma de Ações para adoção e implantação dos procedimentos contábeis
visando adequação das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor
Público, no âmbito da Câmara Municipal de Assaí – PR, bem como treinamento e
orientação de servidores públicos desta, compreendendo: Adequações ao MPCASP Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e ao Manual de Demonstrativos
Fiscais - MDF, mediante treinamentos e orientações administrativas aos servidores que
atuam nas seguintes Unidades Administrativas: Setor de finanças e tesouraria; Setor de
recursos humanos; Setor de controle patrimonial; Setor de contabilidade; Controladoria
interna.Treinamento e orientação dos servidores lotados nas Unidades Administrativas
elencadas no item anterior, para fins de, cumulativamente aos serviços elencados acima,
procederem a correta parametrização e alocação de dados cadastrais e gerenciais junto
ao sistema de informática utilizado pela Câmara Municipal, inclusive, mediante
orientação quando da importação e exportação de dados aos órgãos fiscalizadores tais
como Tribunal de Contas, Receita Federal e Secretaria do Tesouro Nacional. Foram
convidadas para participarem do presente certame as seguintes empresas: AGILI
SOFTWARES PARA ÁREA PUBLICA LTDA; PUBLI-TEC SOFTWARE &
ASSESSORIA LTDA e SERVICE-PUBLIC SOFTWARE & ASSESSORIA EIRELI
ME. Também manifestou interesse em participar a Empresa HM TREINAMENTOS E
SISTEMAS LTDA ME, haja vista que realizou a retirada do Edital de Licitação via
Site. Enviaram propostas as empresas: SERVICE-PUBLIC SOFTWARE &
ASSESSORIA EIRELI ME e HM TREINAMENTOS E SISTEMAS LTDA, em três
envelopes: envelope 1 – Documentos de Habilitação; envelope 2 – Proposta Técnica;
envelope 3 – Proposta de Preço. As demais empresas convidadas não demonstraram
interesse em participar da licitação. Na hora previamente designada pelo Edital, após
aberta a licitação, a responsável pelo convite passou ao credenciamento. Foi
apresentado o Termo de Credenciamento pelo representante da empresa SERVICEPUBLIC SOFTWARE & ASSESSORIA EIRELI ME. A Empresa HM
TREINAMENTOS E SISTEMAS LTDA ME somente enviou a documentação por
pessoa sem poderes de representação (motoboy). Iniciou-se a fase de julgamento da
habilitação com abertura dos envelopes referentes à documentação das licitantes
participantes. Conferidos e analisados os documentos pela Responsável pelo Convite e
pelos Licitantes presentes, restaram habilitadas as empresas SERVICE-PUBLIC
SOFTWARE & ASSESSORIA EIRELI ME e HM TREINAMENTOS E SISTEMAS
LTDA. Após a habilitação das empresas presentes, a Responsável pelo Convite
concedeu o direito de interposição de recurso administrativo. Houve desistência
expressa de recurso, em observância ao item 11.2, subitem 11.2.5 do Edital/Convite nº.
001/2014, por meio da assinatura nesta ata e no Termo de Desistência. Passou-se então
a abertura e julgamento dos envelopes nºs 02 e 03, que, respectivamente, referem-se à
PROPOSTA TÉCNICA e PROPOSTA DE PREÇOS do Convite nº 001/2014. Registre-
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se que o representante da licitante presente verificou e atestou que os envelopes nº 02 e
03 estavam lacrados. Procedeu-se a abertura do envelope nº. 02 – “Proposta Técnica” da
empresa HM TREINAMENTOS E SISTEMAS LTDA. Registre-se que essa licitante
foi classificada, posto que atingiu nesta fase a pontuação de 200 (duzentos) pontos,
conforme versa o Edital no Anexo II. Nos termos do item 13, subitem 13.1, do Edital
Convite 001/2014, a proposta técnica terá peso de 6 (seis) pontos. Procedeu-se a
abertura do envelope nº. 02 – Proposta Técnica” da empresa SERVICE-PUBLIC
SOFTWARE & ASSESSORIA EIRELI ME. Registre-se que essa licitante foi
classificada, posto que atingiu nesta fase a pontuação de 200 (duzentos) pontos,
conforme versa o Edital no Anexo II. Nos termos do item 13 subitem 13.1., do Edital
Convite 001/2014, a proposta técnica terá peso de 6 (seis) pontos. Após as empresas
desistirem, expressamente, da interposição de recursos, nos termos do item 11.3,
subitem 11.3.1 do Edital/Convite nº. 001/2014, por meio da assinatura nesta ata e no
Termo de Desistência, foi dado prosseguimento aos trabalhos, com abertura do
envelope “Proposta de Preços”. Procedeu-se a abertura do envelope nº. 03 – “Proposta
de Preços”, apresentado pela empresa HM TREINAMENTOS E SISTEMAS LTDA,
classificada na fase de habilitação e proposta técnica. A empresa HM
TREINAMENTOS E SISTEMAS LTDA apresentou, para a contratação do objeto do
Edital Convite nº 001/2014, os seguintes valores:
PREÇO UNITÁRIO MENSAL
PREÇO GLOBAL

R$ 3.100,00
R$ 37.200,00

A Empresa SERVICE-PUBLIC SOFTWARE & ASSESSORIA EIRELI ME
apresentou, para a contratação do objeto do Edital Convite nº 001/2014, os seguintes
valores:
PREÇO UNITÁRIO MENSAL
PREÇO GLOBAL

R$ 2.800,00
R$ 33.600,00

Observando o item 13, subitem 13.1 do Edital, atribuindo peso 6 para proposta técnica,
e o subitem 13.1, atribuindo peso 4 para proposta de preço, e aplicando a média
ponderada, nos termos do item 13, subitem 13.2 do referido instrumento legal, obtevese o seguinte resultado: 1ª colocada, a Empresa SERVICE-PUBLIC SOFTWARE &
ASSESSORIA EIRELI ME com média ponderada igual a 160 pontos, conforme mapa
de apuração. 2ª colocada, a Empresa HM TREINAMENTOS E SISTEMAS LTDA,
com média ponderada igual a 156 pontos, conforme mapa de apuração. Após as
empresas desistirem, expressamente, da interposição de recursos por meio da assinatura
nesta ata e no Termo de Desistência, em observância ao item 14, subitem 14.2, foi
Adjudicado o objeto do presente certame em favor da Empresa SERVICE-PUBLIC
SOFTWARE & ASSESSORIA EIRELI ME, pelo valor global de R$ 33.600,00 (Trinta
e três mil e seiscentos reais). Após ficou determinado que esse processo será submetido
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a deliberação do Presidente da Câmara Municipal para as providências legais. Ato
continuo foi dada por encerrada a reunião, e esta ata, após lida e aprovada vai assinada
pelos presentes.

Rosangela Aparecida Alves
Responsável pelo Convite
Portaria nº 003/2014

SERVICE-PUBLIC SOFTWARE & ASSESSORIA EIRELI ME
Ronivon Carlos de Oliveira
CPF: 781.845.761.53
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