
 
 

 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2019 

 

 

Ao décimo primeiro dia do mês de junho de 2019, às 15 horas, na sede do Consórcio de 

Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA), localizado à Rua General Liberato 

Bittencourt, n.º 1885, Centro Executivo Imperatriz, no 1º Andar, na sala 102, Bairro Canto, CEP 

88.070-800, Florianópolis/SC, compareceram os membros da Comissão de Licitação abaixo 

signatários, para, na forma da Lei n.º 10.520/02 e alterações posteriores, proceder a sessão 

de abertura dos trabalhos licitatórios do Pregão Presencial n.º 03/2019, objeto do processo 

administrativo n.º 42/2018, visando a contratação de empresa para fornecimento de sistema 

integrado de tecnologia, contemplando a implantação, manutenção e personalização para a 

identificação das políticas, mecanismos e procedimentos que permitam a geração, a gestão, 

o acesso, o compartilhamento, a disseminação e o uso de dados geoespaciais, na forma de 

um Sistema de Informações Georreferenciadas (SIG) voltado à gestão do cadastro imobiliário 

e integrado aos demais sistemas dos Municípios e aos sistemas do CIGA, por meio de 

plataforma web compatível com os principais navegadores do mercado, conforme 

especificações constantes do Anexo I (Termo de Referência) do Edital de Pregão Presencial 

nº 03/2019/CIGA.  

 

O pregoeiro informou a todos os presentes que conforme previsto no item 12.1.1 do Edital, 

os seguintes licitantes participarão da sessão apenas com os envelopes “PROPOSTA DE 

PREÇO” e “DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO”: TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E 

AEROLEVANTAMENTOS S/S LTDA. - CNPJ 26.994.285/0001-17.  

 

O Pregoeiro declarou aberta a Sessão Pública relativa ao Pregão Presencial nº 42/2018/CIGA, 

informando aos participantes que a mesma será filmada e registrada em áudio, e estará 

disponível para consultas posteriores. Ato contínuo, o Pregoeiro procedeu com a averiguação 

do cumprimento dos itens 7.3 do Edital, consultando junto ao Cadastro Nacional de Empresas 

Inidôneas e Suspensas – CEIs e junto ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato 

de Improbidade Administrativa, nos termos do item 7.3 do Edital, registrando que nada 

consta referente às licitantes participantes do presente certame. Ato contínuo, realizou o 

credenciamento dos representantes legais das licitantes participantes: Sr. Rafael Thiesen - 

CPF 027.029.729-42, representante legal da licitante GEOMAIS GEOTECNOLOGIA LTDA. - 

CNPJ 09.391.371/0001-16; Sr. Cláudio Boggosian - CPF 226.151.778-50, representante legal 

da licitante FUNCATE - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, APLICAÇÕES E TECNOLOGIAS ESPACIAIS - 

CNPJ 51.619.104/0001-10; Sr. Artur Lopes - CPF 210.108.200-44, , representante legal da 

licitante GEOSIMPLES SISTEMAS E SERVIÇOS TECNOLÓLGICOS LTDA - ME - CNPJ 

22.581.691/0001-05; Sr. Carlos Martins - CPF 042.614.189-08, representante legal da licitante 

MAPTRIZ CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA - ME -  CNPJ 80.921.489/0001-73 e o Sr. Fausto 

Raupp - CPF 489.873.280-15, representante legal da licitante TOQ SOLUÇÕES EM 

INFORMÁTICA LTDA - EPP - CNPJ 07.159.813/0001-78.  

 

Logo após, o Pregoeiro procedeu com o recebimento das seguintes declarações das licitantes 

credenciadas: ‘Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte’ e ‘Declaração 

dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de Habilitação’. Apresentou a 

Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte as seguintes participantes: TOQ 

SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP - CNPJ 07.159.813/0001-78; GEOSIMPLES 

SISTEMAS E SERVIÇOS TECNOLÓLGICOS LTDA - ME - CNPJ 22.581.691/0001-05 e MAPTRIZ 



 
 

 

CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA - ME - CNPJ 80.921.489/0001-73, e dos envelopes de 

‘Proposta de Preços’ e de ‘Habilitação’. Todos os envelopes foram verificados e rubricados 

pelo Pregoeiro e pelos credenciados das licitantes presentes, a fim de assegurar de que todos 

os envelopes estavam devidamente lacrados/inviolados.  

 

O Pregoeiro e os credenciados, após rubricarem os envelopes, procederam com a verificação 

das propostas de preço apresentadas, na qual consta o MENOR PREÇO GLOBAL EM 48 

MESES, a fim de analisar e julgar as propostas quanto ao atendimento dos requisitos do 

Edital. O menor preço global anual foi de R$ 18.635.440,54 (dezoito milhões, seiscentos e 

trinca e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos) apresentada 

pela licitante TOQ SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP - CNPJ 07.159.813/0001-78. 

 

O pregoeiro indagou aos licitantes se gostariam de verificar os envelopes da proposta de 

preços das demais licitantes presentes, conforme item 13.4.5 do Edital, sendo que não houve 

interesse das licitantes nesta averiguação. Informou também o pregoeiro que os 

representantes das licitantes estão autorizados a utilizarem-se do seu aparelho celular para 

efetuar cálculos, conforme item 26.11 do Edital. 

 

Logo, procedeu-se com a admissão das demais empresas para a etapa de lances, sendo 

admitidas aquelas com propostas comerciais com preços até 10% (dez por cento) superiores 

àquela de menor valor e conforme o item 13.4.5 do Edital. Desta forma, as empresas 

admitidas para a fase de lances foram as seguintes: TOQ SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 

- EPP - CNPJ 07.159.813/0001-78, GEOSIMPLES SISTEMAS E SERVIÇOS TECNOLÓLGICOS 

LTDA - ME - CNPJ 22.581.691/0001-05 e MAPTRIZ CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA - ME 

- CNPJ 80.921.489/0001-73. Após a finalização da etapa de lances, conforme documento 

anexado à presente Ata, o menor preço global em 48 meses foi o da licitante TOQ SOLUÇÕES 

EM INFORMÁTICA LTDA - EPP - CNPJ 07.159.813/0001-78, com o valor de R$ 14.935.783,11 

(quatorze milhões, novecentos e trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e três reais e onze 

centavos). Conforme o item 8.6 do Edital, não se aplicam as condições de participação de 

microempresa e empresa de pequeno porte haja vista que a melhor proposta apresentada 

na etapa de lances foi dada por microempresa. O Pregoeiro em negociação com a empresa 

vencedora da etapa de lances questionou se a proposta apresentada seria o lance final, sendo 

que o representante da licitante informou que o valor final seria mantido, totalizando 

14.935.783,11 (quatorze milhões, novecentos e trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e três 

reais e onze centavos). O Pregoeiro em negociação com a empresa vencedora da etapa de 

lances questionou se a proposta apresentada seria o lance final, sendo que o representante 

da licitante informou que o valor final seria mantido, totalizando R$ 14.935.783,11 (quatorze 

milhões, novecentos e trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e três reais e onze centavos). 

 

O pregoeiro declarou vencedor da etapa de lances a licitante TOQ SOLUÇÕES EM 

INFORMÁTICA LTDA - EPP - CNPJ 07.159.813/0001-78. Ato contínuo, o Pregoeiro questionou 

se o licitante vencedor da etapa de lances conseguiria definir, neste momento, o valor final 

por itens e subitens, conforme descrição apresentada na Planilha de Custos e Formação de 

Preços (Anexo III do Edital). O representante legal do licitante vencedor da etapa de lances 

informou que seria possível e entregou a recomposição dos preços resultantes dos lances 

(nova proposta de preços). 

 

O pregoeiro anunciou aos presentes de que, conforme os itens 2.5 e 14.2 do Edital, a Sessão 



 
 

 

Pública será suspensa até o dia 18 de junho de 2019 às 14 horas, quando será efetuada a 

Prova de Conceito nos termos do Edital 03/2019/CIGA, estando todos os presentes 

convidados a comparecerem a esta etapa. 

 

Nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro suspendeu a Sessão Pública às 16:20 horas. Da 

Sessão Pública lavrou-se a respectiva ata circunstanciada, lida aos presentes e assinada pelo 

Pregoeiro, seus Assistentes e por todos os licitantes presentes. 

 

Florianópolis, 11 de junho de 2019. 

 

 

 

 

Marcus Vinícius da Silveira 

Pregoeiro 

 

 

 

 

Guilherme da Rocha Koehler 

Equipe de Apoio 

 

 

 

Cristiana Pereira 

Equipe de Apoio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafael Thiesen 

GEOMAIS GEOTECNOLOGIA LTDA. 

 

 

 

Cláudio Boggosian 

FUNCATE - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, 

APLICAÇÕES E TECNOLOGIAS ESPACIAIS 

  

 

 

 

Artur Lopes 

GEOSIMPLES SISTEMAS E SERVIÇOS 

TECNOLÓLGICOS LTDA - ME 

 

 

 

Carlos Martins 

MAPTRIZ CONSULTORIA E TECNOLOGIA 

LTDA - ME 

 

 

 

 

Fausto Raupp 

TOQ SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - 

EPP 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 


