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Minuta da Ata do Pregão Eletrônico n° 041/2018 

 

Aos 12 (doze) dias, do mês novembro de 2018, a Pregoeira e a Equipe de Apoio reuniram-
se na Secretaria Municipal de Administração para dar continuidade aos procedimentos 
licitatórios referente ao Pregão Eletrônico n° 041/2018, cujo objeto é “Contratação de 
empresa para prestação de serviço de recadastramento e censo na plataforma do 
sistema SIPREV de todos os servidores efetivos do Município de Goiânia (ativos e 
inativos- aposentados, pensionistas e seus dependentes), de acordo com as normativas 
da Secretaria de políticas de Previdência do Ministério da Fazenda, em atendimento 
ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia, conforme 
condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.” Encerrada a disputa 
de lances a empresa A 3IT CONSULTORIA LTDA-ME 1ª colocada enviou proposta e 
documentação de habilitação dentro do prazo exigido no edital, após análise a mesma foi 
desclassificada por não apresentar atestado de capacidade técnica, conforme exigência no 
item 9.7.1 do edital e por não apresentar declaração da empresa licitante, que no ato da 
assinatura do contrato disporá em seu quadro de funcionários profissional (ais) com 
capacidade técnica para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto e 
responsável (eis) técnico (s) detentor (es) de atestado (s) de treinamento no sistema 
SIPREV e Censo Previdenciário pelo Ministério da Previdência Social, descumprindo o 
item 9.7.2 do edital. Em seguida a pregoeira convocou para negociação a empresa W F 
BORGES JÚNIOR ME 2ª colocada, onde apresentou proposta e documentação de 
habilitação dentro do prazo, conforme exigência editalícia. Após análise da proposta e 
documentação de habilitação a mesma foi declarada vencedora. Diante da ausência de 
intenção de recurso, o objeto fica ADJUDICADO a empresa vencedora.  
 
 

Resumo Pregão Eletrônico n° 041/2018 
W F BORGES JÚNIOR ME 

Item Unid. Quant. Especificação Valor 
Unitário 

(R$) 
 
 
 
 

Valor total (R$) 
 
 
 
 
 

01 Servidor 38.881 Recadastramento e censo na 
plataforma do Sistema 
SIPREV de acordo com as 
normativas da Secretaria de 
Políticas de Previdência do 
Ministério da Fazenda de 
todos os servidores efetivos 
(ativos e inativos- 
aposentados, pensionistas e 

R$ 39,79 R$ 1.547.074,99 
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seus dependentes) dos 
poderes Legislativo e 
Executivo do Município de 
Goiânia vinculados ao RPPS 

02 Página 1.010.906 Digitalização dos documentos 
– folha ofício ou A4 

R$ 0,19 R$ 192.072,14 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA  R$ 1.739.147,13 
 
Nada mais havendo a tratar, a Pregoeira e a Equipe de Apoio encerraram os trabalhos com a 
lavratura desta ata que, após lida e achada conforme, vai assinada, e posteriormente 
submetida à apreciação da autoridade superior, para, se assim entender e concordar, 
promover a Homologação do objeto licitado a empresa vencedora. O resultado será 
publicado no site: www.goiania.go.gov.br 
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Flávia Emrich Pardini 
Equipe de Apoio 

 


