
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL – PR. 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2019  

Em concordância com a Ata datada em 15/04/2019 de Abertura do processo licitatório na modalidade de Pregão 
Presencial nº 21/2019, que teve como objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de 
ferramenta de gestão e controle de obras, compreendendo locação, instalação e manutenção de software, sistema 
desenvolvido para os setores de planejamento, obras e contabilidade, facilitando os controles de convênios 
federais, contratos de empreitada, termos aditivos, andamento de obras e geração de informações para os 
sistemas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, SIM-AM. através de processos integrados, a ferramenta deve 
permitir a confecção de orçamentos nos padrões da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (DTB), disponibilizando todas as 
tabelas SINAPI, SEOP, DER, DNIT, DEINFRA e demais que podem ser integradas, conforme necessidade do 
município, e termo de referência anexo I do edital, HOMOLOGO, por seus próprios fundamentos determinando 

que seja ADJUDICADO o seu objeto a favor da empresa A.M.GNOATTO – ME, com o CNPJ nº 
21.309.818/0001-60, conforme descritivo e valores abaixo relacionados:  
 

Item Descrição dos Serviços Qtde. Unid. 
Valor Unit. 
mensal(R$) 

V. Total do 
Item (R$) 

1 

Contratação de empresa especializada para fornecimento de 
ferramenta de gestão e controle de obras, compreendendo 
locação, instalação e manutenção de software, sistema 
desenvolvido para os setores de planejamento, obras e 
contabilidade, facilitando os controles de convênios federais, 
contratos de empreitada, termos aditivos, andamento de 
obras e geração de informações para os sistemas do Tribunal 
de Contas do Estado do Paraná, SIM-AM. Através de 

processos integrados, a ferramenta deve permitir a confecção 
de orçamentos nos padrões da caixa econômica federal 
(DTB), disponibilizando todas as tabelas SINAPI, SEOP, DER, 
DNIT, DEINFRA e demais que podem ser integradas. 

12 Meses 550,00  6.600,00 

 
VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA LICITAÇÃO 

R$ 6.600,00 
(SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS) 

 
Bom Sucesso do Sul, 16 de Abril de 2019. 

 
NILSON ANTONIO FEVERSANI 

 Prefeito Municipal 


