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________ 
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022 

 

OBJETO: Contratação de empresa de tecnologia da informação para fornecimento de licença 

de direito de uso de software integrado de gestão pública, com suporte técnico e manutenção, 

incluindo a implantação, a migração de dados, a customização, a parametrização e 

treinamento, para atender as necessidades da prefeitura municipal de Várzea Grande/MT.  

 

 

O Pregoeiro Oficial designado pela Portaria n. 254/2022, no uso de suas atribuições 

legais e  em obediência a Lei n. 10.520 de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente à Lei n. 8.666/93 

(e suas alterações posteriores), Decreto Federal n. 3.555 de 08 de Agosto de 2000 que 

regulamenta o Pregão Presencial e demais normas pertinentes, bem como, em submissão aos 

princípios licitatórios, em referência a análise realizada e tudo o mais que consta dos autos do 

Processo Administrativo n.º 71208/2022, DECIDO ADJUDICAR pela melhor proposta à empresa: 

ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ 

n. º 37.432.689/0001-33, com a proposta final de: 

Item Descrição 
Unid. 

Med. 
Quant. Valor Unitário Valor Total 

1 

Serviços de Implantação, 

adaptação, 

conversão/migração de dados e 

customização obrigatória do 

software para atendimento a 

processos definidos de negócio, 

bem como, sua integração entre 

os departamentos e treinamento 

de usuários. 

Serviço 03 R$ 130.000,00 R$ 390.000,00 

2 

Fornecimento das licenças de 

softwares, contemplando os 

serviços continuados de 

manutenção, suporte técnico e 

disponibilidade operacional na 

Mês 12 R$ 225.009,00 R$ 2.700.108,00 
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internet dos softwares 

implantados. 

3 

Banco de horas para serviços sob 

demanda de melhoria dos 

softwares no período de 

implantação e pós-implantação, 

com a devida correlação aos 

processos e a implementação, 

customização e parametrização 

de novos requisitos não previstos 

inicialmente neste documento. 

Hora 

Técnica 
3.000 R$ 140,00 R$ 420.000,00 

TOTAL: R$ 3.510.108,00 (Três milhões, quinhentos e dez mil e cento e oito reais) 

 

Essa é a posição adotada pelo Pregoeiro, diante disso, encaminha-se o presente à autoridade 

superior para análise e posterior ato de HOMOLOGAÇÃO. 

 

 

Várzea Grande - MT, 26 de abril de 2022. 

  

Carlino Agostinho 

Pregoeiro Oficial 

Port. Nº. 254/2022/SAD-VG 

 



 

Para confirmar o estado desse documento consulte:

https://application.kashimasoftware.com.br/assinador/servlet/Documento/consultar

Código: Fa0nZG1Ip3

Signatário 1: CARLINO BENEDITO CUSTODIO ARAÚJO AGOSTINHO
Assinado com (Senha) por CARLINO BENEDITO CUSTODIO ARAÚJO AGOSTINHO em 26/04/2022 às 16:32 de Brasília


