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CNPJ: 05.149.166/0001-98 

SOLICITANTE: CPL 

INTERESSADO: CÂMARA DE TUCURUÍ 

ASSUNTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2017 – Empresa especializada em 

serviços técnicos profissionais, assessoramento, treinamento, desenvolvimento, 

implantação de tecnologia; capacitação de servidores, manutenção aos Sistemas 

de Gestão nos módulos: Contabilidade; Recursos Humanos (folha de pagamento); 

Patrimônio e Controle; Compra e de Licitação e, Contratação de licença de uso 

(locação) de sistema (softwares) integrados de gestão pública. 

 

 

 

PARECER FINAL 

 

 

   

Tratam estes autos de Pregão Presencial tombado sob o nº 10/2017, cujo 

objeto é a contratação de Empresa especializada em serviços técnicos 

profissionais, assessoramento, treinamento, desenvolvimento, implantação de 

tecnologia; capacitação de servidores, manutenção aos Sistemas de Gestão nos 

módulos: Contabilidade; Recursos Humanos (folha de pagamento); Patrimônio e 

Controle; Compra e de Licitação e, Contratação de licença de uso (locação) de 

sistema (softwares) integrados de gestão pública. 

 

  Ultrapassada a fase de credenciamento, restaram autorizadas a 

participarem da próxima fase do certame, as empresas L. M. S. BINO – ME e H. C. 

THOMAZ DE AQUINO SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO EIRELE – ME, as quais 

apresentaram as propostas de preços, sagrando-se vencedora a empresa L. M. S. BINO 

– ME. 

Não foi interposto recurso ou manifestada qualquer impugnação quanto à 

habilitação ou ao julgamento da proposta de preço, com o também não se vislumbrou 

nesta oportunidade qualquer vício ou ilegalidade que pudesse macular o procedimento. 
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  Ante o exposto, é o presente parecer favorável à homologação e 

adjudicação do objeto da licitação pública sub ocullis à empresa L. M. S. BINO – ME, 

porquanto demonstrou qualificação para licitar e contratar com a Administração Pública 

e apresentou regular proposta com o menor preço global, nos termos exigido no Edital. 

 

 

  São os termos do parecer. 

Tucuruí, 22 de agosto de 2017 

 

 

RAFAEL DUQUE ESTRADA DE OLIVEIRA PERON 

ASSESSORIA JURÍDICA 
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