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PROCESSO Nº 893/2021 PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO - PREGÃO 

PRESENCIAL Nº018/2021, Contratação de 

empresa especializada no fornecimento de 

serviços técnicos e licença para uso de ERP 

(Enterprise Resource Planning), incluindo 

licenciamento de uso com os respectivos 

serviços de instalação, consultoria de 

implantação, customização, parametrização, 

treinamento, suporte e serviço de manutenção 

corretiva e evolutiva, doravante denominada 

simplesmente ERP, destinado à utilização pela 

Prefeitura de São Simão e seus Fundos, 

conforme especificações constantes do Termo 

de Referência. 

 

DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade de todo 

o procedimento licitatório, em especial o julgamento e a adjudicação procedidos  pelo Pregoeiro, 

inserto nestes autos, bem como Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso de minhas atribuições legais, 

com fulcro nas disposições do art. 4, XXII da Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, com modificações 

posteriores, HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado na modalidade de Pregão 

Presencial nº 018/2021, objetivando, a Contratação de empresa especializada no fornecimento de 

serviços técnicos e licença para uso de ERP (Enterprise Resource Planning), incluindo licenciamento 

de uso com os respectivos serviços de instalação, consultoria de implantação, customização, 

parametrização, treinamento, suporte e serviço de manutenção corretiva e evolutiva, doravante 

denominada simplesmente ERP, destinado à utilização pela Prefeitura de São Simão e seus Fundos, 

conforme especificações constantes do Termo de Referência.., para o cumprimento das atribuições da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO, apresentando-se como propostas mais vantajosa(s) 

a(s) da(s) Empresa(s): 

 

J A DE LIMA & CIA LIMITADA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 

00.396.104/0001-67 estabelecida na RUA MONSENHOR ANGELINO nº 233SALA 02 -QUADRA 

G1 LOTE 01 Bairro SETOR FERNANDES INHUMAS, vencedora dos itens abaixo relacionados: 
ITEM NOME ITEM QTDE UNIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

1 Contratação de empresa especializada 

no fornecimento de serviços técnicos 
e licença para uso de ERP (Enterprise 

Resource Planning). 

12 MÊS R$ 35.000,00 

 

R$ 420.000,00 

 

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 420.000,00 

 

TOTAL DO CERTAME R$ 420.000,00 

 

Importa-se o presente Pregão na importância total de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais). 

PUBLIQUE-SE. 

SÃO SIMÃO, 30 DE JULHO DE 2021. 

 

 

FRANCISCO DE ASSIS PEIXOTO  
 PREFEITO MUNICIPAL   


