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ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03 

Oficio do Pregoeiro n°004/2021 

Araguaina/TO, 12 de maio de 2021. 

A empresa: 
MEGASOFT INFORMATICA LIDA 
CNPJ n°37.615.788/0001-50 
Rua Apinages Esquina com Rua Bororos, n°174, Qd. 117,  It  24/26 1° andar, Bairro Santa 
Genoveva, Goiânia - GO. 

Assunto: Resultado da Homologação do Processo Administrativo de Licitação, na 
Modalidade Pregão Presencial n° 003/2021, do Tipo Menor Preço Global, Processo 
Administrativo n°059/2021. 

Prezado Senhor, 

Vimos pelo presente comunicar a empresa MEGASOFT INFORMATICA LIDA, o resultado final 
do julgamento do Pregão Presencial n° 003/2021, objetivando a Contratação de Empresa 
especializada em implantação e prestação de serviços de 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, tudo em conformidade com as especificações técnicas e serviços descritos 
nos anexos, para atendimento cti Legislação vigente e as normativas do Tribunal de Contas, 
em atendimento a Câmara Municipal de Araguaina, mediante as condições 
estabelecidas no Instrumento Convocatório e seus respectivos Anexos, que se subordinam 
às normas gerais das Leis n°. 10.520/02, n°. 8.666/93, observadas as alterações posteriores 
introduzidas nos referidos diplomas normativos. 

Na oportunidade em que comunicamos a referida empresa, que deverá comparecer a 
esta na  Camara  Municipal de Araguaina/TO para a devida assinatura do Contrato 
Administrativo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento deste aviso. 

A empresa MEGASOFT INFORMATICA LIDA, foi à vencedora por apresentar a proposta mais 
vantajosa na modalidade Menor Prego Global, no Valor mensal de R$ 3.500,00 (três mil e 
quinhentos reais), perfazendo um total no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). 

Atenciosamente,  

	

Wesley 	liveira Moreira 

	

Pregoeiro Oficial da 	ara Municipal de Araguaina/TO 

Rua das Mangueiras, 10- Centro - Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho I 77804-110 
Fone: (63) 3416-0401 I www.araguaina.to.leg.br  I  portal@araguaina.to.leg.br  


	Page 1

