
ATA FINAL 
Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida 
Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida 

Pregão Eletrônico - 001/2022 

Datas Relevantes 
Publicado 

27/01/2022 2261 

Inicio de Propostas 

27/01/2022 23:30 

LimIto de Impugnacao 

03/02/2022 08:00 

Final de Propostas 

08/02/2022 07:30 

Mick,  da  Sasaki 

08/02/2022 08:00  

Itens Licitados 
Código Produto 

0001 PARA PRESTAÇÃO  OE  TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO PARA RECURSOS DO SISTEMA: 
AUTOMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS 
EXECUTADOS DE FORMA MANUAL PELA 
INSTITUIÇÃO, TAIS COMO. GERAÇÃO DE 
HISTÓRICOS ESCOLARES, GERAÇÁO DE 
CERTIFICADOS, DECLARAÇÕES, BOLETINS 
ESCOLARES, COM DISPONIBILIZAÇÃO E 
FORMA  ONLINE.  GRÁFICOS SOBRE 
RENDIMENTOS ESCOLARES PARA MAIOR 
CONTROLE EDUCACIONAL, TAIS COMO: 
RANQUEAMENTO POR DISCIPLINA, POR 
TURMA, PORCENTAGEM DE. ALUNOS NOTAS 
AZUIS POR DISCIPLINA, POR TURMA, 
GRÁFICO DE EVOLUÇÃO DE NOTAS. DIÁRIO  
ONLINE,  LANÇAMENTO DE TODAS AS 
ATIVIDADES DOS PROFESSORES DE FORMA  
ONLINE,  DIÁRIO MENSAL, DIÁRIO BIMESTRAL, 
COM POSSIBILIDADE DE IMPRESSÃO EM PDF. 
INSERÇÃO DE TECNOLOGIA PARA MELHORIA 
DO ENSINO ATRAVES DE UM SISTEMA 
VIRTUAL DE APRENDIZAGEM COM AULAS  
ONLINE  COM POSSIBILIDADE DE 
DISPONIBILIZAÇÃO DE AULAS GRAVADAS. 
CONTELIDOS, FÓRUNS. INTEGRAÇÃO DAS 
ATIVIDADES DOS GESTORES, 
ACOMPANHAMENTO DO GESTOR EM TEMPO 
REAL DENTRO DO MESMO SISTEMA EM 
TODAS AS ESCOLAS. CONTROLE DE 
PRESENÇA DOS ALUNOS EM SALA DE AULA 
POR MEIO DE RELATÓRIOS DE ASSIDUIDADE; 
8-SISTEMA APTO PARA UTILIZAÇÃO DE 
GRÁFICOS COM PRECIS:40 DE ACESSO E 
UTILIZAÇÃO DO NOTIFIQ POR MEIO DO 
CARTÃO FRIO SISTEMA APTO PARA 
UTILIZAÇÃO DE ACESSO A PLATAFORMA 
NOTIFICO PARA A CONFIRMAÇÃO DA 
PRESENÇA DO ALUNO: SISTEMA APTO PARA 
UTILIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO POR IMAGEM 
E DADOS PESSOAIS: DISPONIBILIZAÇÃO DE 
VISITAS DE FORMA PRESENCIAL. ILIMITADAS 
PARA QUALQUER UNIDADE DE ENSINO 
DENTRO DOS LIMITES MUNICIPAIS. 
TREINAMENTO ILIMITADO DE FORMA 
PRESENCIAL EM QUALQUER UNIDADE DE 
ENSINO. INTEGRAÇÃO (DOM O CENSO 
ESCOLAR. POSSIBILIDADE DE ACRESCENTAR 
MÓDULOS  NC)  SISTEMA SEM ACRÉSCIMO DE 
VALOR MEDIANTE A CRONOGRAMA DE 
EXECUÇÃO: 

V. Referencia Otde Qtde Min. Unidade 

30,36 5.144 - UN 

SituaVio 

Aceito 

Documentos Anexados ao Processo 
Data 

27101/2022  

Documento 

001-2022. SOFTWARE SR.pdf  

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro 
Data Assunto 

08/02/2022 - 09:09 Negociagao aberta para o processo 
001,2022 

Documentos solicitados para o 
processo 001/2022 

Frase 

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 001/2022. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2022. 

Acesse, o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

08/02/2022 - 11:29  
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N/C 24,00 5.144 123.456:00  

' 
are 

Vencedores 
4') 

Código Produto Fornecedor Modelo Marco/ Fabricante Melhor Quantidade It-alert-6W 
Lance 

0001 Para prestação de ARAWO PRADO LTDA isi/c 
tecnologia da informação 
para Recursos do 
Sistema: Automatização 
dos processos 
executados de forma 
manual pela instituição,  
tars  como: Geração de 
históricos escolares, 
geração de certificados, 
declarações, boletins 
escolares, com 
disponibilizaçâo e forma  
online.  Gráficos sobre 
rendimentos escolares 
para maior controle 
educacional. Tais como- 
ranqueamento por 
discipline, por turma, 
porcentagem de alunos 
notes azuis por discipline, 
por turma, gráfico de 
evolução de notes. Diário  
online.  lançamento de 
todas as atividades dos 
professores de forma  
online,  diário mensal. 
diário bimestral, com 
possibilidade de 
impressão em pdf. 
Inserção de tecnologia 
para melhoria do ensino 
através de  urn  sistema 
virtual de aprendizagem  
corn  aulas  online  com 
possibilidade de 
disponibilização de aulas 
gravadas, conteúdos, 
fóruns. Integração das 
atividades dos gestores, 
acompanhamento do 
gestor em tempo real 
dentro do mesmo sistema 
em todas as escolas. 
Controle de presença dos 
alunos em sala de aula 
por melo de relatórios de 
assiduidade, 8-Sistema 
apto para utilização de 
Gráficos com precisão de 
acesso e utilização do 
Notifiq por meio do cartão 
FRIO; Sistema apto para 
utilização de Acesso a 
plataforma Notifiq para a 
confirmação da presença 
do aluno, Sistema apto 
para utilização de 
Identificação por imagem 
e dados pessoais; 
Disponibilização de visitas 
de forma presencial 
ilimitadas para qualquer 
unidade de ensino dentro 
dos limites municipais. 
Treinamento ilimitado de 
forma presencial  ern - 
qualquer unidade de 
ensino. Integração com o 
CENSO escolar. 
Possibilidade de 
acrescentar  modulus  no 
sistema sem acréscimo 
de valor mediante a 
cronagrama de execução: 

Declarações Obrigatórias 
"MAI IMIMONIUMWMINIII 

Titulo Declaragbo 

Declaração de Conhecimento do Edital 

Declaração de Inexistência de Impeditivos 

Declaração de Não-Emprego de Menores 

Declaração de Veracidade 

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisites de habilitação e 
que minha proposta esta  ern  conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 

Declaro para os devidos fins legais. em cumprimento ao exigido no edital, que ate a presente data inexistem fatos 
impeditivos pare a habilitação no presente processo licitatóno, ciente da obrigatoriedade de  declarer  ocorrências posteriores. 

Declaro para os devidos fins legais;  conforme o disposto no inciso V do  art.  27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993. 
acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos  ern  trabalho noturno, perigoso 
Ori insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são veridicas, conforme parágrafos 4° e 5 do  
art.  26 do decreto 10.024/2019, 
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* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes. 

Propostas Enviadas 

0001 - Para prestação de tecnologia da informação para Recursos do Sistema: Automatização dos 
processos executados de forma manual pela instituição, tais como: Geração de históricos escolares, 
geração de certificados, declarações, boletins escolares, com disponibilização e forma  online.  Gráficos 
sobre rendimentos escolares para maior controle educacional, Tais como: ranqueamento por disciplina, 
por turma, porcentagem de alunos notas azuis por disciplina, por turma, gráfico de evolução de notas. 
Diário  online,  lançamento de todas as atividades dos professores de forma  online,  diário mensal, diário 
bimestral, com possibilidade de impressão em pdf. Inserção de tecnologia para melhoria do ensino 
através de um sistema virtual de aprendizagem com aulas  online  com possibilidade de disponibilização 
de aulas gravadas, conteúdos, fóruns. Integração das atividades dos gestores, acompanhamento do 
gestor em tempo real dentro do mesmo sistema em todas as escolas. Controle de presença dos alunos 
em sala de aula por meio de relatórios de assiduidade; 8-Sistema apto para utilização de Gráficos com 
precisão de acesso e utilização do Notifiq por meio do cartão FRID; Sistema apto para utilização de 
Acesso a plataforma Notifiq para a confirmação da presença do aluno; Sistema apto para utilização de 
Identificação por imagem e dados pessoais; Disponibilização de visitas de forma presencial ilimitadas 
para qualquer unidade de ensino dentro dos limites municipais. Treinamento ilimitado de forma 
presencial em qualquer unidade de ensino. Integração com o CENSO escolar. Possibilidade de 
acrescentar módulos no sistema sem acréscimo de valor mediante a cronograma de execução: 
Fornecedor CNP.I/CPF Data Modelo Marta/ Fabricante Quantidade Valor Unititrio Valor Total  LC  

123/2006 

THIAGO CESAR 41.373.050/0001- 02/02/2.022 - N/C N/C 5.144 2000, 102.880,00 Nap 
DEODATO DE 00 11:36:44 
MEDEIROS 
70663235480 

INC)VADADOS LTDA 10,497.494/0001- 07/02/2022 N/C N/C  5.144 30,00 154.320,00 Sim 
15 11:20:07  

NOSE SOFTWARE  DE 14.108.730/0001- 07/02/2022 - N/C NYC 5.144 6,99 35.956,56 Sim 
GESTÃO INTEGRADA '15 19:27:36 
LTDA 

ARAUJO PRADO LTDA 14.537.034/0001- 08/02/2022 - N/C 5.144 26,40 135.801,60 Sim  
24 02:57:31 

Validade das Propostas 
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (corrionne edital) 

INOVADADOF.; LTDA 10,497,494/0001-15 120 dias  

NOSE SOFTWARE  DE GESTAO INTEGRADA LTDA 14.108.730/0001-15 90 dias 

ARAUJO PRADO LTDA 14.537.034/0001-24 60 dias 

THIAGO CESAR DEODATO DE MEDEIROS 70663235480 41.373.050/0001-00 80 dias 

Lances Enviados 
0001 - Para prestação de tecnologia da informação para Recursos do Sistema: Automatização dos 
processos executados de forma manual pela instituição, tais como: Geração de históricos escolares, 
geração de certificados, declarações, boletins escolares, com disponibilização e forma  online.  Gráficos 
sobre rendimentos escolares para maior controle educacional, Tais como: ranqueamento por disciplina, 
por turma, porcentagem de alunos notas azuis por disciplina, por turma, gráfico de evolução de notas. 
Diário  online,  lançamento de todas as atividades dos professores de forma  online,  diário mensal, diário 
bimestral, com possibilidade de impressão em pdf. Inserção de tecnologia para melhoria do ensino 
através de um sistema virtual de aprendizagem com aulas  online  com possibilidade de disponibilização 
de aulas gravadas, conteúdos, fóruns. Integração das atividades dos gestores, acompanhamento do 
gestor em tempo real dentro do mesmo sistema em todas as escolas. Controle de presença dos alunos 
em sala de aula por meio de relatórios de assiduidade; 8-Sistema apto para utilização de Gráficos com 
precisão de acesso e utilização do Notifiq por meio do cartão FRID; Sistema apto para utilização de 
Acesso a plataforma Notifiq para a confirmação da presença do aluno; Sistema apto para utilização de 
Identificação por imagem e dados pessoais; Disponibilização de visitas de forma presencial ilimitadas 
para qualquer unidade de ensino dentro dos limites municipais. Treinamento ilimitado de forma 
presencial em qualquer unidade de ensino. Integração com o CENSO escolar. Possibilidade de 
acrescentar módulos no sistema sem acréscimo de valor mediante a cronograma de execução:  
Data Valor  CNN Sltuntio  
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75- 
N 

2003, (proposta) 41.373.050/0001-00 THIAGO CESAR Cancelado DESCUMPRIMENfr 0 DO ITEM 6.2, 6.3.6.4. • 
DEODATO DE MEDEIROS 
70663235480 

.• 
EMPRESA NÃO ENVIOU DECLARAÇÕES • .40 

DESCUMPRIMENTO DO ITEM 6.10) EMPRESA NÃO EN64  
PROPOSTA INICIAL 08/02/2022 10:1600 

02/02/2022 - 11:36:44 

07/02/2022 - 1120:07 

07/02/2022 - 19:27:36 

08/02/2022 - 02:57:31 

08/02/2022 - 11:4766 

30,00 (proposta) 10.497.494/0001-15 - INOVADADOS Válido 
LIDA 

6,99 (proposta) 14,108.730/0001-15 -  NOSE Cancelado Descumprirnento do item 6.1.1 e), Não enviou Certidão  
SOFTWARE  DE. GESTA,0 INTEGRADA Especifica 
LIDA Descumprimento do item 6.10, não enviou Proposta Inicial 08/02/2022 

09:51.35 

26,40 (proposta) 14.537.034/0001-24 - ARAUJO PRADO  'Aldo  
LIDA 

24,00 14.537.034/0001-24 - ARAUJO PRADO Válido 
LIDA 

Arquivos Enviados pelos Fornecedores 
Data/Hora Enviado por Arquivo 

08/02/2022 - 11:50:51 14.537.034/0001-24 ARAUJO PRADO Proposta Magalhães Assinada 0)441 
LIDA 

Documentos dos Fornecedores 
Fornecedor Data/Hare Enviado por Número OrgAo de Data de Data de Validade Arquivo 

Expedlgtio Evedlgtio 

ARAUJO PRADO 08/02/2022 -  Raphael  Prado 001 Prefeitura 04/02/2022 02/04/2022 OSKIINIENSAt.i,"LQ. 
LTDA 02:51 Araujo Magalhães cie EAGICA.P.E1.0...E.DJIAL 

Almeida 

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões 
Prazos 
intengiko de Recurso 

08/02/2022 - 13:39  

Recurso Contramszeo 

0001 - Para prestação de tecnologia da informação para Recursos do Sistema: 
Automatização dos processos executados de forma manual pela instituição, tais 
como: Geração de históricos escolares, geração de certificados, declarações, boletins 
escolares, com disponibilização e forma  online.  Gráficos sobre rendimentos escolares 
para maior controle educacional, Tais como: ranqueamento por disciplina, por turma, 
porcentagem de alunos notas azuis por disciplina, por turma, gráfico de evolução de 
notas. Diário  online,  lançamento de todas as atividades dos professores de forma  
online,  diário mensal, diário bimestral, com possibilidade de impressão em pdf. 
Inserção de tecnologia para melhoria do ensino através de um sistema virtual de 
aprendizagem com aulas  online  com possibilidade de disponibilização de aulas 
gravadas, conteúdos, fóruns. Integração das atividades dos gestores, 
acompanhamento do gestor em tempo real dentro do mesmo sistema em todas as 
escolas. Controle de presença dos alunos em sala de aula por meio de relatórios de 
assiduidade; 8-Sistema apto para utilização de Gráficos com precisão de acesso e 
utilização do Notifiq por meio do cartão FRID; Sistema apto para utilização de Acesso 
a plataforma Notifiq para a confirmação da presença do aluno; Sistema apto para 
utilização de Identificação por imagem e dados pessoais; Disponibilização de visitas 
de forma presencial ilimitadas para qualquer unidade de ensino dentro dos limites 
municipais. Treinamento ilimitado de forma presencial em qualquer unidade de ensino. 
Integração com Q  CENSO escolar. Possibilidade de acrescentar módulos no sistema 
sem acréscimo de valor mediante a cronograma de execução: 

Intenções de Recurso 
CNPJ Data de Envio intengtio Julgamento 

Rem 

0001 
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1 

10,497.494/0001-15 - 08/02/2022 - 13:29:25 Pretende a interposiçao de recurso no sentido de que a exigência prévia do envio Indefeildot 
INOVADADOS LTDA da proposta assinada não e requisito do edital, a propósito, o edital prevê 

expressamente no item 8.7 que: "8.7. Urna vez que a licitante seta declarada 
vencedora do presente pregão, esta deverá encaminhar. pelo Portal de Compras 
Públicas a cópia da proposta no endereço 
http://www.portaldecompraspublicas,com.br/18/de  acordo 'PAR' 2 art. 38 do 
Decreto 10024/19, tendo como tempo limite o prazo mínimo estabelecido no 
decreto federal supracitado."  

Justificative.  'Exigencia de proposta assinada prevê no  tern  6.10, lembrando que as empresas descumpriram outro item do  edge!.  
"item 8.7 do edital prevê 2'  an.  38 do Decreto 10024/19 - adequada ao último lance ofertado  epos  a negociação de que  irate  o caput 

Chat 
Data Apelido Frase 

08/02/2022 - 08:00- 22 Pregoeiro Bom dia Senhores licitantes 

08/02/2022 - 08:00:28 Sistema O processo está em fase de análise das propostas 

08/02/2022 - 08:51:59 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto 

08/02/2022 - 08:51.59 Sistema Conforme  Art.  32 do Decreto 10.024/2019. de que trata o inciso I do caput do  art.  31. No modo de disputa 
aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos  ea  após isso,  sera  prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 
duração da sessão pública. 

08/02/2022 - 08:51- 59 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de RE 0,01. Se o lance for inferior ao limite  minim,  o intervalo  sera  
desconsiderado. 

08/02/2022 - 0851:59 Sistema Conforme o artigo 2* da instrução  normative  n" 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances 
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos 
participantes não podere ser inferior a 3 segundos. 

08/02/2022 - 08:52.08 Sistema 0 item 0001 for aberto pelo pregoeiro. 

08/02/2022 - 0852:08 Sistema 0 item 0001 tem empresas beneficiadas  pale LC  123/2006 em sua dispute. 

08/02/2022 - 09:02.09 Sistema Ditem 0001 foi encerrado. 

08/02/2022 - 09:09:18 Sistema Ditem 0001 teve como arrematante NOBE  SOFTWARE  DE GESTAO INTEGRADA LTDA - ME com lance 
de R$ 6,99. 

08/02/2022 - 09:51- 35 Sistema 0 fornecedor NOBE  SOFTWARE  DE GESTAO INTEGRADA LIDA for inabilitado no processo. 

08/02/2022 - 09:51:35 Sistema Motivo-  Descumprimento do item 6.1.1 e), Não enviou Certidão Especifica Descumprirríento do item 6.10, não 
enviou Proposta Inicial 

08/02/2022 - 09:51- 35 Sistema 0 fornecedor NOBE  SOFTWARE  DE GESTAO INTEGRADA LTDA foi inabilitado pare o item 0001 pelo 
pregoeiro. 

08/02/2022 - 09:51:35 Sistema Ditem 0001 tem coma novo arrematante THIAGO CESAR DEODATO DE MEDEIROS 70663235480 com 
lance de RE 20,00. 

08/02/2022- 10:16:00 Sistema 0 fornecedor THIAGO CESAR DEODATO DE MEDEIROS 70663236480 foi inabilitado no processo. 

08/02/2022 - 10- 16:00 Sistema Motivo-  DESCUMPRIMENTO DO ITEM 6.2, 6.3,6.4,6.51 EMPRESA Nf1/40 ENVIOU DECLARAÇÕES 
DESCUMPRIMENTO DO ITEM 6.10) EMPRESA NÃO ENI VOU PROPOSTA INICIAL 

08/02/2022 - 10:16- 00 Sistema 0 fornecedor THIAGO CESAR DEODATO DE MEDEIROS 70663236480 foi inabilitado para o item 0001 pelo 
pregoeiro. 

08/02/2022 - 10:16:00 Sistema 0 item 0001 tem como novo arrematante ARAUJO PRADO LTDA. com  lance de RE 26,40. 

08/02/2022 - 11:2757 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. 0 prazo é ate As 12:00 do dia 08/02/2022. 

08/02/2022 - 11:27:57 Sistema Motivo-  Fase de Negociação aberta 

08/02/2022 - 11:2913 Sistema Foram solicitadas diligências para o itern 0001. 0 prazo de envio é até as 13.29 do dia 08/02/2022. 

08/02/2022 - 11:29:13 Sistema Motivo: Diligencia pare Proposta Negociada 

08/02/2022 - 11:40:37 F. ARAUJO PRADO LTDA Negociação Item 0001: Reduzir o valor do Item 0001 pare R$ 24,00 reais, no valor total de. RE 123.456,00 

08/02/2022 - 11:47.56 Sistema 0 Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de RE 24.00. 

08/02/2022 - 11:50:51 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo. 

08/02/2022 - 13:19- 09 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001. 

08/02/2022 - 13:19:09 Sistema Motivo-  Diligencia anexada 

08/02/2022 - 13:19. 17 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ARAUJO PRADO LTDA. 

08/02/2022 - 13'.19:24 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 08102/2022 as 13:39. 

08/02/2022 - 13:29725 Sistema 0 fornecedor INOVADADOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001. 

08/02/2022 - 14:09.47 Sistema Intenção de recurso foi indeferida pare o item 0001. 

08/02/2022- 14:09:47 Sistema Intenção: Pretende a interposição de recurso no sentido de que a exigência previa do envio da proposta 
assinada não é requisito do edital, a propósito, o edital preve expressamente no item 8.7 que: "8.7. Uma vez 
que a licitante seja declarada vencedora do presente pregão, esta deverá encaminhar, pelo Portal de 
Compras Públicas a cópia da proposta no endereço http://www.portaldecornpraspublicas.com.br/18/de  
acordo 'PAR' 2"  art.  38 do Decreto 10024/19, tendo como tempo  Unite  o prazo  minima  estabelecido no 
decreto federal supracitado." 

08/02/2022 - 14:09:47 Sistema Justificative:  'Exigéncia de proposta assinada prevê no item 6.10, lembrando que as empresas 
descumpairam outro item do edital. Item 8.7 do edital prevê 2'  art.  38 do Decreto 10024/19 - adequada ao 
último lance ofertado após a negociação de que trata o caput 

08/02/2022 - 14:09:53 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação. 
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Mudanças de Autoridade Competente 
Nome Alterado Em 

RAIMUNDO NONATO CARVALHO 06/02/2022 - 23:19131  

Mudanças de Equipe de Apoio 
Nome Alterado Em 

MARIA TAMIRES FREITAS SILVA 06/02/2022 - 23:19:31 

MARILIA NUNES DA SILVA 06/02/2022 - 23:19:31 

Franciel Pessoa Da Silva 

Pregoeiro 

TA AIRES FREITAS SILVA 

Apoio 

MAN UNES DA SILVA 

Apoio 
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