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Assunto AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS - PORTARIA 19/2015 DG

 

 

 

D E S P A C H O

 

Trata-se de procedimento licitatório instrumentalizado pelo Edital n°

62/2020 (eventos 31/35), sob a modalidade Pregão Eletrônico, do Tipo Menor

Preço Global, tendo por objeto o Registro de Preços para a contratação de

empresa para licenciamento de Sistema Informatizado de Gestão Administrativa,

incluindo customização, implantação, migração de dados e treinamento de

usuários, bem como suporte técnico, atualização e manutenção, que atenda às

necessidades administrativas deste Tribunal de Justiça, cujo valor total estimado

é de R$ 3.145.700,00 (três milhões, cento e quarenta e cinco mil e setecentos

reais).

Após os devidos trâmites, foi realizado o prélio licitatório (evento 48),

sendo, de acordo com o Extrato de Ata de Julgamento (evento 49), declarada

vencedora a empresa , no valor total de R$ 1.049.900,00 (um milhão,CIEL IT S/A

quarenta e nove mil e novecentos reais), abaixo, portanto, do estimado pela

Administração (evento 32).

A assessoria jurídica desta Diretoria manifestou-se favorável à

homologação do certame.

Diante do exposto, acolho o parecer jurídico constante do evento

retro, e com fulcro no artigo 11, inciso XX, do Anexo I do Decreto nº 3.555/2000,
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bem como na Lei nº 10.520/2002 e na Lei Estadual nº 17.928/2012, tendo em

vista notadamente a ata de realização do Pregão Eletrônico nº 62/2020 (evento

48), homologo o resultado obtido pelo pregoeiro, conforme planilha a seguir.

 

Item Empresa Quant. Und. Especificação Valor Unitário

Estimado

Valor Unitário

Registrado

1 CIEL IT

S.A.

1 Sistema

informatizado

Fornecimento de solução – sistema informatizado

de gestão administrativa contendo módulos de

controle de patrimônio e materiais, inclusive via

smartphone. Subitem 1.1: módulos de controle

patrimonial e de materiais.

R$ 476.833,33 R$ 320.530,00

2 CIEL IT

S.A.

1 Pacote de

implantação

Fornecimento dos serviços de implantação de

sistema informatizado de gestão administrativa,

objetivando automatizar as rotinas e processo de

trabalho da área de gestão administrativa incluindo:

customização, parametrização, migração e

integração de sistemas legados. Subitem 2.1.

implantação dos módulos de controle patrimonial e

de materiais.

R$ 210.000,00 R$ 137.370,00

3 CIEL IT

S.A.

2 Turma (10

colaboradores)

Fornecimento de treinamento sobre o sistema

informatizado de gestão administrativa. Subitem 3.1:

Treinamento dos usuários da solução de TI.

R$ 10.000,00 R$ 3.000,00

4 CIEL IT

S.A.

1 Turma (10

colaboradores)

Fornecimento de treinamento sobre o sistema

informatizado de gestão administrativa. Subitem 3.2:

Treinamento do pessoal técnico de TI.

R$ 11.666,67 R$ 3.000,00

5 CIEL IT

S.A.

500 Pontos de

função

Manutenção evolutiva. R$ 880,00 R$ 350,00
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6 CIEL IT

S.A.

48 Mês Manutenção preventiva, legal, suporte técnico e

atualização de versões do sistema informatizado de

gestão administrativa e dos softwares de apoio

(prazo total estimado)

R$ 41.400,00 R$ 8.500,00

 

Adotem-se as medidas necessárias à homologação do certame no

sistema eletrônico.

Cientifiquem-se as unidades demandantes, Diretorias Administrativa e

de Informática, acerca do teor deste despacho.

Publique-se.

 

 

Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral
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ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
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