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Ata de Processo Fracassado
Prefeitura Municipal de São Bernardo
Prefeitura Municipal de São Bernardo

Registro de Preços Eletrônico - 038/2021

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão

08/10/2021 22:34 08/10/2021 23:00 18/10/2021 08:00 21/10/2021 08:30 21/10/2021 09:00

Dúvidas
Data Dúvida Assunto Data Resposta

16/10/2021 - 10:03 no anexo 1 consta entrega de ambulância sendo que o pregão e eferente a software 19/10/2021 - 08:58

Entrega: A Ambulância deverá ser entregue no município de SÃO BERNARDO..
Prazo: 60 (sessenta) dias úteis após a Ordem de Fornecimento. Prazo irrevogável. O
Descumprimento está sujeito as sanções administrativas e penalidades contidas no item
14,do Edital.

EDITAL RETIFICADO.

14/10/2021 - 17:37 Pedido de Esclarecimentos. 15/10/2021 - 15:48

Projeto robusto com grau de tecnologia adequado. A Prefeitura aceita software pirata? Ou precisa que o Licitante comprove ser o proprietário com Registro no INPI - Instituto
Nacional de Propriedade Industrial? A Prefeitura exigirá que os Programas de Softwares sejam integrados e com disponibilidade dos Códigos Fontes?

O produto a ser oferecido deve ser de qualidade e de total responsabilidade da empresa fornecedora.

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Qtde Mín. Unidade Observações

0001 REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA
PRESTAÇÃO DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO
ESCOLAR PARA ATENDER TODAS AS
UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO
BERNARDO, INCLUINDO AS ATIVIDADES DE
INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO,
DESENVOLVIMENTO, SUPORTE TÉCNICO, E
TREINAMENTO DO SISTEMA, VISANDO
AUXILIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO A GERENCIAR ESCOLAS,
BIBLIOTECAS, ALUNOS E SERVIDORES DE
FORMA INTEGRADA E TOTALMENTE WEB, E
PROPORCIONAR A CENTRALIZAÇÃO DAS
INFORMAÇÕES DE TODO O SISTEMA DE
ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
BERNARDO

19.178,04 12 - MÊS Fracassado

* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

08/10/2021 038-2021 - SOFTWARE SR.pdf

19/10/2021 RETIFICAÇÃO DO EDITAL.pdf

Mensagens Enviadas pelo
Data Assunto Frase

21/10/2021 - 09:39 Negociação aberta para o processo
038/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 038/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Propostas Enviadas
0000 - Registro de Preço para Futura prestação de tecnologia da informação para fornecimento de
licença de uso de software de gestão escolar para atender todas as Unidades de Ensino do Município
de SÃO BERNARDO, incluindo as atividades de Instalação, Implantação, Manutenção,
Desenvolvimento, Suporte Técnico, e Treinamento do sistema, visando auxiliar a Secretaria Municipal
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de Educação a gerenciar escolas, bibliotecas, alunos e servidores de forma integrada e totalmente web,
e proporcionar a centralização das informações de todo o sistema de ensino da Prefeitura Municipal de
SÃO BERNARDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NTI - NEGOCIOS,
TECNOLOGIA
INOVACOES EIRELI

29.269.655/0001-
41

20/10/2021 -
15:38:22

N/C N/C 12 9.099,00 109.188,00 Sim

RGN CONSULTORIA
EIRELI

10.844.113/0001-
27

20/10/2021 -
11:01:35

N/C N/C 12 13.994,58 167.934,96 Sim

INOVADADOS LTDA* 10.497.494/0001-
15

20/10/2021 -
22:30:14

N/C N/C 12 35.000,00 420.000,00 Sim

ARAUJO PRADO LTDA 14.537.034/0001-
24

20/10/2021 -
20:36:54

N/C N/C 12 17.802,40 213.628,80 Sim

Brasil Aprender Eireli* 32.754.579/0001-
74

20/10/2021 -
21:51:47

12 121.380,00 1.456.560,00 Sim

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

RGN CONSULTORIA EIRELI 10.844.113/0001-27 90 dias

NTI - NEGOCIOS, TECNOLOGIA INOVACOES EIRELI 29.269.655/0001-41 360 dias

INOVADADOS LTDA 10.497.494/0001-15 120 dias

Brasil Aprender Eireli 32.754.579/0001-74 60 dias

ARAUJO PRADO LTDA 14.537.034/0001-24 60 dias

Lances Enviados
0000 - Registro de Preço para Futura prestação de tecnologia da informação para fornecimento de
licença de uso de software de gestão escolar para atender todas as Unidades de Ensino do Município
de SÃO BERNARDO, incluindo as atividades de Instalação, Implantação, Manutenção,
Desenvolvimento, Suporte Técnico, e Treinamento do sistema, visando auxiliar a Secretaria Municipal
de Educação a gerenciar escolas, bibliotecas, alunos e servidores de forma integrada e totalmente web,
e proporcionar a centralização das informações de todo o sistema de ensino da Prefeitura Municipal de
SÃO BERNARDO
Data Valor CNPJ Situação

20/10/2021 - 11:01:35 13.994,58 (proposta) 10.844.113/0001-27 - RGN
CONSULTORIA EIRELI

Cancelado - Descumprimento aos ítens:
6. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.2; 6.3; 6.4;6.5;6.6
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e
integridade.

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas,
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto
10024/19
Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. de acordo com
o art 48 do
drcreto10024/2019 `PAR` 2º 21/10/2021 12:38:40

20/10/2021 - 15:38:22 9.099,00 (proposta) 29.269.655/0001-41 - NTI -
NEGOCIOS, TECNOLOGIA
INOVACOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento ao ítem:
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e
integridade.

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas,
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto
10024/19 21/10/2021 11:53:14
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20/10/2021 - 20:36:54 17.802,40 (proposta) 14.537.034/0001-24 - ARAUJO PRADO
LTDA

Cancelado - Descumprimento ao ítem:
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e
integridade.

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas,
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto
10024/19. 21/10/2021 13:53:23

20/10/2021 - 21:51:47 121.380,00 (proposta) 32.754.579/0001-74 - Brasil Aprender
Eireli

Cancelado - *PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11.5 DO
EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO O SISTEMA ACIMA
532,9114 %

20/10/2021 - 22:30:14 35.000,00 (proposta) 10.497.494/0001-15 - INOVADADOS
LTDA

Cancelado - *PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11.5 DO
EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO O SISTEMA ACIMA 82,5004
%

21/10/2021 - 09:29:50 9.000,00 10.844.113/0001-27 - RGN
CONSULTORIA EIRELI

Cancelado - Descumprimento aos ítens:
6. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.2; 6.3; 6.4;6.5;6.6
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e
integridade.

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas,
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto
10024/19
Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. de acordo com
o art 48 do
drcreto10024/2019 `PAR` 2º 21/10/2021 12:38:40

21/10/2021 - 09:34:50 8.990,00 29.269.655/0001-41 - NTI -
NEGOCIOS, TECNOLOGIA
INOVACOES EIRELI

Cancelado - Descumprimento ao ítem:
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e
integridade.

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas,
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto
10024/19 21/10/2021 11:53:14

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

21/10/2021 - 14:28 - - - -

0001 - Registro de Preço para Futura prestação de tecnologia da informação para
fornecimento de licença de uso de software de gestão escolar para atender todas as
Unidades de Ensino do Município de SÃO BERNARDO, incluindo as atividades de
Instalação, Implantação, Manutenção, Desenvolvimento, Suporte Técnico, e
Treinamento do sistema, visando auxiliar a Secretaria Municipal de Educação a
gerenciar escolas, bibliotecas, alunos e servidores de forma integrada e totalmente
web, e proporcionar a centralização das informações de todo o sistema de ensino da
Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO

Chat
Data Apelido Frase

21/10/2021 - 09:00:56 Pregoeiro Bom dia Senhores licitantes
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21/10/2021 - 09:01:05 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

21/10/2021 - 09:25:58 Sistema O item 0001 teve uma proposta de R$ 35000,00 cancelada pelo pregoeiro.

21/10/2021 - 09:25:58 Sistema Motivo: *PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11.5 DO EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO O
SISTEMA ACIMA 82,5004 %

21/10/2021 - 09:26:31 Sistema O item 0001 teve uma proposta de R$ 121380,00 cancelada pelo pregoeiro.

21/10/2021 - 09:26:31 Sistema Motivo: *PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11.5 DO EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO O
SISTEMA ACIMA 532,9114 %

21/10/2021 - 09:27:15 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

21/10/2021 - 09:27:15 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art.
31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

21/10/2021 - 09:27:15 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

21/10/2021 - 09:27:15 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 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 poderá ser inferior a 3 segundos.

21/10/2021 - 09:27:17 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

21/10/2021 - 09:27:17 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

21/10/2021 - 09:37:17 Sistema O item 0001 foi encerrado.

21/10/2021 - 09:39:39 Sistema O item 0001 teve como arrematante NTI - NEGOCIOS, TECNOLOGIA INOVACOES EIRELI - MEI com valor
unitário de R$ 8.990,00.

21/10/2021 - 11:53:14 Sistema O fornecedor NTI - NEGOCIOS, TECNOLOGIA INOVACOES EIRELI foi inabilitado no processo.

21/10/2021 - 11:53:14 Sistema Motivo: Descumprimento ao ítem: 6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e
apresentação dos documentos para habilitação, a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação
deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e
integridade. 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às exigências do presente Edital e
seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório,
que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo previsto de Impugnação conforme o
art. 24 do Decreto 10024/19

21/10/2021 - 11:53:14 Sistema O fornecedor NTI - NEGOCIOS, TECNOLOGIA INOVACOES EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo
pregoeiro.

21/10/2021 - 11:53:14 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante RGN CONSULTORIA EIRELI com valor unitário de R$ 9.000,00.

21/10/2021 - 12:38:40 Sistema O fornecedor RGN CONSULTORIA EIRELI foi inabilitado no processo.

21/10/2021 - 12:38:40 Sistema Motivo: Descumprimento aos ítens: 6. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4
6.1.5 6.2; 6.3; 6.4;6.5;6.6 6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e
apresentação dos documentos para habilitação, a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação
deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e
integridade. 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às exigências do presente Edital e
seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório,
que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo previsto de Impugnação conforme o
art. 24 do Decreto 10024/19 Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. de acordo com o art 48
do drcreto10024/2019 `PAR` 2º

21/10/2021 - 12:38:40 Sistema O fornecedor RGN CONSULTORIA EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

21/10/2021 - 12:38:40 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante ARAUJO PRADO LTDA com valor unitário de R$ 17.802,40.

21/10/2021 - 13:53:23 Sistema O fornecedor ARAUJO PRADO LTDA foi inabilitado no processo.

21/10/2021 - 13:53:23 Sistema Motivo: Descumprimento ao ítem: 6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e
apresentação dos documentos para habilitação, a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação
deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e
integridade. 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às exigências do presente Edital e
seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório,
que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo previsto de Impugnação conforme o
art. 24 do Decreto 10024/19.

21/10/2021 - 13:53:23 Sistema O fornecedor ARAUJO PRADO LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais
lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

21/10/2021 - 13:56:43 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 21/10/2021 às 14:28.

21/10/2021 - 15:43:26 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO

Autoridade Competente

JOSÉ FIRMINO DE OLIVEIRA FILHO
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Apoio

REGINA LUCIA ALVES MACHADO

Apoio


