
 
 

ATA DA SESSÃO DE CREDENCIAMENTO, PROPOSTAS, HABILITAÇÃO E 

JULGAMENTO do edital 002/2017, Processo Licitatório 006/2017, pregão nº 

001/2017 para contratação de empresa especializada em soluções tecnológicas, para 

locação e direito de uso de software de gestão em consórcios municipais, bem como 

suporte, manutenção, rotinas de backup, treinamentos e atualizações para atender às 

necessidades do CISLAGOS. Gerenciamento, controle das PPI (Programação 

Pactuada e Integrada) de todos os municípios. As 09h00min do dia 12/06/2017 eu, 

pregoeiro do CISLAGOS, Guilherme Segatto Moreira iniciei os trabalhos no referido 

certame pela fase de credenciamento, onde se fez presente a equipe de apoio pelo 

seu representante Adonias Siqueira e o responsável pela consultoria em TI do 

CISLAGOS Eugenio Elias Lamaita Junior, que serviu de apoio técnico e operacional 

para os trabalhos do dia. Apresentou-se ao certame a empresa ADAPT SOLUÇÕES E 

TREINAMENTO LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 09.292.628/0001-82. Que 

apresentou toda a documentação para credenciamento e os envelopes devidamente 

lacrados e identificados na forma do Edital que foram recebidos e assinados pelos 

presentes. Após o credenciamento abriu-se às 09:32 o envelope de proposta da 

licitante encerrando-se a fase de credenciamento. A proposta originária se deu da 

seguinte maneira. Antes da fase de lance, de pronto foram dados esclarecimentos 

gerais sob a natureza do processo, condições para a prestação de serviços, encargos 

diretos da natureza da prestação do serviço e esclarecimentos gerais da prestação de 

serviço ao licitante, que de pronto se mostrou totalmente consciente de suas 

obrigações o que evitará embaraços futuros a ambas as partes. 

 

 Item 

 

     Descrição dos serviços 

 

 

Unid. 

 

Quant. 

 

Valor Mensal 

 
Valor Total  

01 

 

Implantação e treinamento. Mês 01 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 

02 Locação, suporte técnico e 

manutenção de sistema. 

Mês 12 R$ 2.200,00 R$ 26.400,00 

 
VALOR TOTAL: R$ 29.900,00 (Vinte e nove mil e novecentos reais). 
 

Aberta a proposta e a fase de lance das devidas no valor global de: R$: 3.300,00 (Três 

mil e trezentos reais) para o Item 01 e R$ 1.900,00(Um mil e novecentos reais) para o 

item 02. Concluindo-se a fase de lance com a proposta vencedora sob o valor inicial 

ficando definidos os seguintes valores por itens: 



 
 

 Item 

 

     Descrição dos serviços 

 

 

Unid. 

 

Quant. 

 

Valor Mensal 

 
Valor Total  

01 

 

Implantação e treinamento. Mês 01 R$ 3.300,00 R$ 3.300,00 

02 Locação, suporte técnico e 

manutenção de sistema. 

Mês 12 R$ 1.900,00 R$ 22.800,00 

 

VALOR TOTAL: R$ 26.100,00 (Vinte e seis mil e cem reais). 
 

Em seguida foi aberto o envelope de habilitação da menor proposta, constatando-se 

que a empresa ADAPT SOLUÇÕES & TREINAMENTO LTDA atendeu ao ato 

convocatório em tudo que lhe pediu. 

Finalizando-se assim os trabalhos seguindo o processo agora para as demais fases 

administrativas internas recorrentes da obrigação de fazer do CISLAGOS. Não 

havendo manifestação de impugnação ou nenhuma outra reclamação em tempo a 

presente ata foi lavrada por mim e assinada pelos presentes. 

Alfenas, 12 de junho de 2017. 

 
 
 

GUILHERME SEGATTO MOREIRA JUNIVAN CESAR DE SOUZA            

CISLAGOS                                                              CONTRATADA  

 

TESTEMUNHAS: 

 

1 Adonias Siqueira 

CPF: 833.306.156.72 

  

2 Eugênio Elias Lamaita Junior 

CPF: 074.072.446-00 


