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ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

 

 1. Versam os presentes autos em procedimento licitatório na modalidade 

Chamamento Público para Contratação de empresa capacitada no fornecimento 

de solução de software para gestão e operacionalização de consignados em 

folha de pagamento fornecendo solução de tecnologia informatizada para 

geração automática de reserva de margem no âmbito do Poder Executivo do 

Município de Várzea Grande - MT, em consonância com a legislação federal e 

Municipal que regem a matéria, compreendendo a cessão de uso do software 

e execução de serviços correlatos: instalação do software, implantação e 

hospedagem do sistema; serviços de capacitação de gestores e de usuários; 

serviços de suporte técnico e produção; e manutenção do software, conforme 

características e condições estabelecidas no Termo de Referência.  

 

 2. Realizada a sessão pública de aberturas de envelopes de Habilitação e de 

propostas de preços, a Comissão Permanente de Licitações, declarou VENCEDORA no 

certame para a empresa DB1 GLOBAL SOFTWARE S/A, inscrita no CNPJ 

04.204.018/0001-66, no valor global de R$ 39.240,48 (Trinta e nove mil e duzentos 

e quarenta Reais e quarenta e oito centavos). 

             

 3. Remetido os autos à Procuradoria Geral, em analise verifica se a 

conformidade do Processo Licitatório quanto à legislação vigente, bem como aspectos 

de natureza eminente técnico – administrativa, e que o mesmo encontra-se saneado 

para providencias necessárias legais, conforme fls. 871/876. 

 

 4. No caso em comento, observa-se, que compareceu 05 licitantes, para a 

sessão de abertura credenciamento, respeitando as legítimas exigências constantes 

do edital e respeitado os prazos e os meios de publicidades, o certame transitou de 

forma normal. 
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 5. Como já anotado anteriormente as exigências requeridas foram àquelas 

suficientes para demonstrar a capacidade técnica da licitante, sendo que o valor de 

proposta da licitante está abaixo da coleta de preços formalizada pela equipe da 

Secretaria de Administração. 

 

 6. Assim, observados os preceitos legais da lei n. 8666/93 e Constituição 

Federal de 1988, HOMOLOGO o presente certame e ADJUDICO seu objeto a 

empresa DB1 GLOBAL SOFTWARE S/A, inscrita no CNPJ 04.204.018/0001-66, no 

valor global de R$ 39.240,48 (Trinta e nove mil e duzentos e quarenta Reais e 

quarenta e oito centavos), na forma do inciso VI do artigo 43 da lei 8666/93. 

 

 7. Dê-se publicidade e cumpra-se. 

 

 8. Empenhem-se os recursos necessários. 

 

 Várzea Grande – MT, 16 de Maio de 2017. 

 

 

 

Pablo Gustavo Moraes Pereira 

Secretário Municipal de Administração 

 


