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DECISÃO DO PREGOEIRO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°059/2021. 
PREGÃO PRESENCIAL N°003/2021 

OBJETIVO:  

0 objetivo do presente documento é apresentar o resultados e conclusões da 
análise da proposta de preço da empresa ECO AÇU TECNOLOGIA EIRELI, referente ao 
Pregão Presencial N°003/2021, que ocorreu no dia 03 de março de 2021. 

Cabe esclarecer que esse pregão tem como objetivo a locação de Softwares que 
atendam legislações especificas, nos módulos de orçamentário e planejamento, 
contabilidade pública, tesouraria, compras e licitações, controle de estoque (almoxarifado), 
controle patrimonial, controle de veículos (frotas), controle de processos (protocolo), folha 
de pagamento (recursos humanos), portal da transparência, portal E-sic,  serviços de acesso 
pelo cidadão via internet; consulta de processos, com armazenamento nas nuvens. 

DETALHAMENTO DA ANALISE:  

Conforme Oficio do Pregoeiro n°003/2021, no dia 06 de abril de 2021 foi agendado 
com a representante da empresa a Senhora Camila Dos Santos, brasileira, representante 
legal da empresa, portador da Cédula de Identidade n° 16591925 SSP/MT e CPF n° 
036.951.391-61, no qual foi agendada para as 09 horas, do dia 12 de abril de 2021, na sala 
de Compras e Licitação da Câmara Municipal de Araguaina - TO. 

A análise foi realizada por meio de avaliação do Softwares Aplicado ao Setor Público 
da empresa EC0 AÇU TECNOLOGIA EIRELI. Confrontando suas funcionalidades com os 
requisitos especificados no ANEXO I do Edital. O critério adotado para avaliação foi 
satisfação de 100% (cem por cento) dos requisitos obrigatórios, considerados essenciais, 
conforme a partir do item 3 do Termo de Referência. 

A avaliação foi realizada requisito a requisito, de forma detalhada e objetiva. Além 
de demostrar a aderência dos requisitos, as representantes da empresa também 
responderam as consultas, perguntas e dúvidas apresentadas pelos representantes dos 
Departamentos da Câmara Municipal de Araguaina sobre aspectos funcionais e técnicos 
da solução em avaliação. 

Na dia 19 de abril de 2021 foi enviado à empresa o relatório de análise de todos os 
departamentos entre eles COMPRAS E LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, FINANCEIRO, RECURSOS 
HUMANOS, TRANSPARÊNCIA, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, e foi solicitado pelo pregoeiro 
esclarecimentos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no qual foi respondido pela empresa no 
dia 26 de abril, com seus esclarecimentos. 

Porém após análise das respostas dos relatórios dos departamentos acima citados, 
foi CUt1C-IUICIO que o sis1riiu Uu errlpltU ECC5 AÇU TECNOLOGIA JftLI  Fla()  ofende f equisilos 

obrigatórios especificados no ANEXO I do Edital de Licitação do Pregão Presencial 
N°003/2021. 
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RESULTADOS:   

DEPARTAMENTO RESULTADO MOTIVO 

COMPRAS 
& 

LICITAÇÃO 
REPROVADO 

0 licitante não conseguiu apresentar a funcionalidade dos seguintes itens do 
Termo de Referência e informou que para implementar os itens abaixo 
precisaria de um prazo de 30 dias, não informando se era úteis ou corrido. 
Item 3.5.6. Permitir o controle das despesas realizadas e a realizar de mesma 
natureza com dispensa de licitação, para que não ultrapasse os limites legais; 
Resposta da licitante: informou que essa função encontra-se em processo de 
implementação e teste. 
Item 3.5.7. Permitir o cadastramento e o controle da data de validade das 
certidões negativas e outros documentos dos fornecedores, por ocasião do 
Cadastro de Fornecedores junto ao Cadastro Geral do Município; 
Resposta da licitante: informou que essa função encontra-se em processo de 
implementação. 
Item 3.5.42. Permitir a integração com o sistema de contabilidade no que se 
refere ao bloqueio do valor da despesa previsto no processo licitatório; 
Resposta da licitante: informou que essa encontra-se em 	processo de 
desenvolvimento e teste. 

CONTABILIDADE REPROVADO 

0 licitante não conseguiu apresentar a funcionalidade dos seguintes itens do 
Termo de Referência e informou que para  implementor  os itens abaixo 
precisaria de um prazo de 30 dias, não informando se era úteis ou corrido. 
Item 3.3.21. Possuir integração com os sistemas de Orçamento, Licitações, 
Patrimônio e Compras; 
Item 3.3.22. Possuir integração com os sistemas de Folha de Pagamento e 
Tributário da Prefeitura  (Camara)  para geração automática dos empenhos 
da folha e receitas do tributário; 
Resposta da licitante: informou que essa encontra-se em processo de 
desenvolvimento e teste. 

FINANCEIRO REPROVADO 

0 licitante não conseguiu apresentar a funcionalidade dos seguintes itens do 
Termo de Referência e informou que para implementar os itens abaixo 
precisaria de um prazo de 30 dias, não informando se era úteis ou corrido. 
Item 3.4.3. Emissão de cheque em impressoras comum e impressoras de 
cheque; 
Item 3.4.6. Controlar os saldos das contas bancárias, com a emissão de 
cheque ou outros pagamentos dos credores; 
Item 3.4.7. Configuração do modelo de cheque, oportunizando a flexibilidade 
para imprimir qualquer tabulação de formulário de cheque de qualquer 
banco; 
Item 3.4.8. Parametrização da Emissão de Cheque, Cheque de Transferência 
Bancária e outros Pagamentos; 
Item 3.4.9. Controle da numeração dos cheques através de processo 
automático ou 	não 	automático; 	Item 	3.4.17. 	Possuir demonstrativos de 
movimento 	de 	caixa, 	como 	boletim 	de 	caixa, 	cheques, 	saldos 	e 
transferências bancárias 
Resposta da Licitante: 0 atendimento aos itens 3.4.3, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9 e 
3.4.17 encontram-se em fase em desenvolvimento pela empresa Eco Agu, 
com prazo máximo de 30 dias para finalização. 

RECURSOS 
H Li MA N 05 

R  EP  ROVA DO 

O licitante não conseguiu apresentar a funcionalidade dos seguintes itens do 
Termo de Referência. 
Item 3.10.22. 0 sistema deverá ser integrado com a contabilidade, com 
geração automática de empenhos para a contabilidade. 
ResoctIto_d_o_licitante; A inteciração esta em fase de teste: 
Item 3.10.24. Provisionar as férias e o décimo terceiro scilario. 
Resposta da Licitante: funcionalidade está no quadro de demandas a serem 
desenvolvidas. 
Item 3.10.24. 

TRANSPARÊNCIA REPROVADO 

0 licitante não conseguiu apresentar a funcionalidade do seguinte item do 
Termo de Referência e informou que para  implementor  os item abaixo 
precisaria de um prazo de 30 dias, não informando se era úteis ou corrido. 
Item 3.11.3 Apresentar gráficos da receita, facilitado assim o entendimento da 
informação; 
Resposta da Licitante: A inclusão do item 3.11.3. e das melhorias levantadas 
encontram-se em processo de implementação e teste. 0 prazo para atender 
as demandas será de até 30 dias. 
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0 licitante não conseguiu apresentar a funcionalidade dos seguintes itens do 
Termo de Referência e informou que para implementar os itens abaixo 
precisaria de um prazo de 30 dias, não informando se era úteis ou corrido. 
Item 3.7.2. Possuir informações cadastrais de bens moveis (inclusive veículos, 
máquinas e  etc.)  e imóveis próprios com os dados necessários ao controle 
patrimonial, inclusive identificação do setor e pessoa responsável; 
Item 3.7.10. Manter registro histórico de todas as movimentações dos bens 
patrimoniais; 
Item 3.7.26. Manter o controle do responsável e da localização dos bens  
pa  trirnoniais; 
Resposta da Licitante: A inclusão dos itens 3.7.2., 3.7.10., 3.7.26., encontram-se 
em processo de implementação e teste. 0 prazo para atender as demandas 
será de até 30 dias. 

ALMOXARIFADO 

PATRIMÔNIO 
REPROVADO 

CONCLUSÃO: 

Após análise detalhada dos Relatórios apresentados pelos Departamentos deste 
Poder Legislativo Municipal, no qual em todos reprovam o Sistema da empresa ECO AÇU 
TECNOLOGIA EIRELI por não atender alguns itens básicos do Termo de Referência do Pregão 
Presencial N° 003/2021, o Pregoeiro Oficial, juntamente com a Comissão de Licitação, 
decide por DESCLASSIFICAR a proposta do Sistema da empresa ECO AÇU TECNOLOGIA 
EIRELI por não obter resultado satisfatório no atendimento de todos os itens do Termo de 
Referência do Pregão Presencia N°003/2021. 

A decisão da desclassificação exposta encontra-se amparo no subsubitem 11.4.2 do 
subitem 11.4 do item 11, bem como no subitem 12.2 do item 12 do Edital do Pregão 
Presencial N°  003/2021, conforme segue: 

[...] 
11 DAS PROPOSTAS DE PREÇOS (Envelope n° 1) 
I...] 
11.4 Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que: 
[...] 
11.4.2 Não atendam às exigências deste Edital. 

12 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
[-A 
12.2 Analisadas as propostas, serão desclassificadas as 
que forem elaboradas em desacordo com os termos 
deste Edital. 

Araguaina - TO, 28 de abril de 2021  

Wesley  a ael êiveira Moreira 
Pregoeiro Oficial da Câmara Municipal de Araguaina 
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