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Sala de disputa 	 Cri ir licitação 	j 	Pesquisa avançada 	 Suas licitações 	 Ajuda 	 Sair 

Resumo da licitação ......... 

P4° Licitação 531724 	 Lititaço 

Texto resumo Contratação de empresa para prestar seMços especializados de tecnologia da informação para atender às 
necessidades da Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE. 

Cliente SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ ORCAMENTO GESTAO - SEP 1 (1) ESTADO DE SERGIPE 

	

Edital PE08212014 	 Processo: 019201.0288312013-9 

Modal ldad e/tipo Pregão 	 Idiomadalicitação: Português 

Situação Propostas abertas 	 Moeda da licitação: Real 

Relação de propostas para o lote NO: 1 .................................................................................................. 
:Fornecedor -1 	............................................................................................................................................... 
Valor: R$915.5003c 	 :. 	 . 	 ... 

Data da entrega da proposta: 2910412014-16:14:52 	 Situação da proposta: Classificada 

Informações adicionais : Não foram encontradas Informações adicionais para a proposta. 

desclassificar 	 . 

Fornecedor 2 
Valor: R$ 1,680.000,00 	 .. 	 . 	

.. . 

Data da entrega da proposta :2810412014-09:18:31 	 . 	 Situação da proposta Classificada 

informações adicionais: Contratação de empresa para prestar serviços especializados de tecnologia da informação para atender às necessidades da 
Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE. 

desclassificar 

Fornecedor-3 ............................................................ .................................... 

Valor: R$ 15.000,000,00 

Data da entrega da proposta : 0710412014-14:52:04 	 Situação da proposta: Classificada 

Informações adicionais: Contratação de empresa para prestar serviços especializados de tecnologia da informação para atender às necessidades da 
Junta Comercia! do Estado de Sergipe - JUCESE. 

desclassificar 
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N° Licitação 531724 	 LLlcitação 

Texto resumo Contratação de empresa para prestar serviços especializados de tecnologia da informação para atender ás 
necessidades da Junta Comercial do Estado de Sergipe JIJCESE. 

Cliente SECRETARIA DE ESTADO PLANEi ORCAMENTO GESTAO - SEP/(1) ESTADO DE SERGIPE 

	

Edital PE08212014 	 Processo: 019.201.02883/2013-9 

Modalidade/tipo Pregão 	 Idioma da licitação: Português 

Situação Disputa encerrada 	 Moeda da licitação: Real 

.Lote NO: 1 	................................ ............... 
Contratação de empresa para prestar serviços especializados de tecnologia da informação para atenderás 

Resumo do lote: necessidades da Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE. 

Tratamento aplicado: Com tratamento diferenc4ado para ME/EPP/COOP 

Tipo de disputa :, Com disputa em sessão pública 	 Critério de seleção : Todas as propostas 

	

Situação do lote : Arrematado 	 Data e o horário: 3010412014-10:32:54:990 

Fornecedor selecionado: ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA EP 	 . . . 

CNPJ : 10.781.72310001-29 

Nome contato: SERGIO BARRETO DE MELO FILHO 	 Telefone: (79) 98143478 

Valor arrematado: R$ 830.000,00 

Responsável: JULIO CESAR GOMES BARBOSA 

Pregoeiro: CARLOS EDUARDO CARVALHO MOURA 

Apoio : JULIO CESAR GOMES BARBOSA 

Lista do fornecedores 

Participante 	 Situação 	Lance 	 Data/Hora lance 

1 ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA EP 	Arrematante R$ 530.000,00 3010412014-10:32:54:990 

	

2 IT CONSULTING INFORMATICA LTDA ME 	 Classificado R$ 83227300 3010412014-10:25:06:053 

3 TSI TECNOLOGIA E SEGURANCA DE INFORMATICA LTDA 	 Classificado R$ 930.000,00 30/04/2014-10:18:22:176 

Histórico de mensagens da sala de disputa 

Hora 	 Participante 	 . 	 Mensagem enviada à sala de disputa 

	

30104I2014-10:01:I4:448 	SISTEMA 	Começou a disputa do lote. 

	

30/0412014-10:01:14:446 	SISTEMA 	A melhor proposta foi de R$915.500,30, que é o menor valor ofertado para este lote. 

	

30I0412014-I0:02:22:808 	PREGOEIRO 	Senhores licitantes, bom dia! Sejam bem-vindos ao Pregas Betronico. 

	

3010412014-10:12:22:865 	SISTEMA 	A disputa do lote foi suspensa devido a ausência do Pregoeiro. 

	

3010412014-10:14:37:946 	SISTEMA 	O Pregoeiro entrou na sala. 

	

30/04/2014-10:14:51:104 	SISTEMA 	Os lances foram recuperados e o tempo normal da disputa do lote, reiniciado. 

	

30/04/2014-10:14:51:104 	SISTEMA 	A melhor proposta foi de R$915.500,30, que é o menor valor ofertado para este lote. 

Lembro aos senhores que os lances podem ser reduzidos independentemente de serem 

	

30/0.4/2014-10:15:52:164 	PREGOEIRO 	maiores do que a proposta de menor valor. Os lances podem ser reduzidos pelo proprio 
licitante, diminuindo o valor dele mesmo. 

	

1 3010412014-10:16:08:239 	PREGOEIRO 	o 
5ta acima do valor de referencia. Caso assim permanece, o lote riso sara 

adjudicado.  

	

3010412014-10:16:26:484 	PREGOEIRO 	Dentro de instantes daremos inicio ao tempo aleatorio. 

	

30/04/2014-10:17:22:815 	SISTEMA 	Atenção: encerramento iminente da fase inicial de lances. 

	

3010412014-10:17:24:076 	PREGOEIRO 	
Senhores licitantes, foi dado inicio ao tempo aleatorio, riso percam tempo enviem seus 

O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de 

	

30/04/2014-10.17.52.815 	SISTEMA 	R 90000000 

Lembro ao licitante detentor do menor lance que deve enviar a proposta final e os 

	

3010412014-10:22:32:834 	PREGOEIRO 	documentos de habilitacao em ate 04 dias consecutivos ao encerramento da fase de 
disputa de lances. 

	

3010412014-10:23:08:544 	PREGOEIRO 	Senhores licitantes, obrigado pela participacao, tenham todos um bom dial 

	

30/04/2014-10:23:19:016 	SISTEMA 	O Pregoeiro saiu da sala. 

	

90/04/2014-10:27:32:815 	SISTEMA 	Não há fornecedores em situação de empate conforme legislação vigente. 

Senhores participantes, a disputa do lote este encerrada. O tempo extra decorrido foi de 09 

	

3010412014-10.27.32.615 	SISTEMA
minutos e 40 segundos. 

E,'t0~Q-P. cnm.hr/aon/ljstar-lotes;aop 	 30/4/20 14 
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N° Licitação: 531724 	 tJci 1 	tação 

Texto resumo: Contratação de empresa para prestar serviços especializados de tecnologia da informação para atender às 
necessidades da Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE. 

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ ORCAMENTO GESTAO - SEP / (1) ESTADO DE SERGIPE 

Edital: PE0B2/2014 	 Processo: 	019,201.0288312013-9 

Modalidade/tipo: Pregão 	 Idioma da licitação: 	Português 

Situação: Disputa encerrada 	 Moeda da licitação: Real 

:Lote 	N°:i 	......................................................................... . 
Contratação de empresa para prestar serviços especializados de tecnologia da informação para atender às 

Resumo do lote: necessidades da Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE. 	 . 

Tratamento aplicado: Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP 

Tipo de disputa : Com disputa em sessão pública 	 Critério de seleção : Todas as propostas 

Situação do lote : Arrematado 	 Data e o horário: 	3010412014-10:32:54:990 

Fornecedor selecionado: ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA EP 	 . 

CNPJ: 10.781.72310001-29 

Nome contato SERGIO BARRETO DE MO FILHO 	 Telefone: (79) 98143478 

Valor arrematado R$ 830 00000 

listar itens 	listar propostas alterar situação 	enviar mensagem 	consultar histórico 	consultar contraproposta 

desclassificar fornecedor 

t7 1rturneQe com br/aop/ljstar-lotessop 	 30/4/20 14 
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SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS-SGCC/SEPLAG 

TABELA VALORES DE REFERÊNCIA - BASEADO NA PESQUISA DE MERCADO ELABORADA PELA JUCESE, CONFORME ART.3 0, INCISO III DA LEI N°10.520/2002, 

ART.70  DO DECRETO 26.53112009 E ART. 50  DO DECRETO ESTADUAL N° 26.53312009. 

Processo n.°  019.201.0288312013-9 - Contratação de serviços técnicos especializados em Tecnologia da Informação - Ti para atender às necessidades da Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE. 

Aracaju, 04 de dezembro de 2013. 
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CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE: 
DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA. 

ia ide 4 

EM 

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social, os abïübáisinados SERGIO 
BARRETO DE MELO FILHO, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, 
Analista de Sistemas, natural de Aracajú, Estado de Sergipe, portador da cédula de 
identidade RG. N.°: 778.582 SSPISE e inscrito no CPF(MF) sob o N,°.: 532.126.145-87, 
residente e domiciliado na Rua Leonor Calmon Cidade Jardim, Edf Principe de Gafles 
N°.110 –  Bairro: Brotas - CEP 40.296-210, Município: Salvador - Estado da Bahia, ; e 
MARIELA SANTANA GUIMARAES, Brasileira, Solteira, Empresaria, natural de 
Salvador, Estado da Bahia, portadora da cédula de identidade RG. N.°: 03803830-71-
SSP/BA e inscrito no CPF(MF) sob o W. 537.518.685-34, residente e domiciliado na 
Rua Dr. Eduardo Baiana, n°47 Apto 102, Pituba, CEP 41810-600, Salvador, Bahia têm 
entre si justa e contratada a constituição de uma Sociedade Empresária do tipo Limitada, 
na forma da Lei, mediante as condições e Cláusulas seguintes: 

u 

Cláusula Primeira - Da Denominação Social e Sede 

1.1. A sociedade girará sob o nome empresarial ZDOC - TECNOLOGIA EM 
DOCUMENTOS E SISTEMAS LIDA e terá sede na Av. Carlos Rodrigues da Cruz, 
siri Centro Administrativo Governador Augusto Franco, Bairro Capucho, CEP 49081-
190 Aracajú, Sergipe.  

Cláusula Segunda - Das Filiais e Outras Dependências 

2.1. A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no 
país, por deliberação dos sécios. 

Cláusula Terceira - Do Objeto Social 

3.1. Seu objeto social será a Prestação de serviços em Gerência Eletrônica de 
Documentos, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de 
hospedagem na internet, Suporte téctiico, manutenção e outros serviços em tecnologia 
da informação, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador 
customizáveis, Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda e 
Prestação de Serviços de informática em Geral. 

Cláusula Quarta - Do Capital Social 

4.1. O capital social é de R$ 50.000,00 (Cinqüenta mil Reais), dividido em 50.000 
cinquenta mil quotas de ES 1,00 (um real), cada uma, subscritas e integralizadas, neste 
ato, em moeda corrente do País, pelos sécios: 

SERGIO BARRETO DE MELO FILHO, no de quotas 25,000 mil quotas no valor de 
ES 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 

MARIELA SANTANA GUIMARÃES, no 
	 no valor de 

Es 25.000,00 (vinte e cin4j reais). 
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Cláusula Quinta - Da Cessão e Transferência das 

5.1. As quotas da sociedade são indivisíveis e não transferidas 
sem o expresso consentimento dos demais sécios, cabendo em 

.
údde de condições e 

preço, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri -Ias. O sócio que pretenda 
ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas, deverá manifestar sua intenção por 
escrito ao(s) outro(s) sócio(s), assistindo a este(s) o prazo de 30 (trinta) dias para que 
possa(m) exercer o direito de preferência, ou, ainda, optar pela dissolução da sociedade 
antes mesmo da cessão ou transferência das cotas. 

e 

r] 

Cláusula Sexta - Da Responsabilidade dos Sécios 

6.1. A responsabilidade dos sécios é limitada à importância total do capital social. 

Cláusula Sétima - Início e Prazo de Duração 

7.1. A sociedade iniciará suas atividades em 16 de março de 2009 e seu prazo de 
duração é por tempo indeterminado. 

Cláusula Oitava - Da Administração e Uso da Firma 

8.1. A administração dos negócios da Sociedade será exercida CONJUNTAMENTE 
pelos Sécios SERGIO BARRETO DE MELO FILHO e MARTELA SANTANA 
GUIMÀ4.RAES, conforme indicados na forma deste Instrumento, que representarão a 
sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialniente. 

81 Os sécios não poderão; em qualquer circunstância, praticar atos de liberalidade em 
nome da sociedade, tais como a prestação de garantias de favor e outros atos estranhos 
ou prejudiciais aos objetivos e negócios sociais, configurandá-se justa causa para efeito 
de exclusão do sócio nos termos do art 1,085 do Código Civil brasileiro. 

Cláusula Nona - Do Pró-Labore 

9.1. O pró-labore do(s) administrador (ES) será fixado de comum acordo entre os 
sécios, obedecidos os limites legais dalegislação do imposto de renda. 

Cláusula Décima - Do Balanço e Prestação de contas 

10.1. No dia 31 de dezembro de cada ano, o administrador procederá ao levantamento 
do balanço patrimonial, de resultado econômico e, apurados os resultados do exercício, 
após as deduções previstas em lei e formação das reservas que forem consideradas 
necessárias, os lucros e prejuízos serão distribuídos e suportados pelos sécios, 
proporcionalmente.ás quotas do capital,social que detiverem. 

10.2. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sécios deliberarão 
sobre as contas e designarão administrador, quando foçaçaso. r-- 

CONFERE COMQ. ORIGINAL 5' 
2iQ2a44 
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Cláusula Décima Primeira - Do 

1 11. No caso de falecimento ou incapaci& 
será realizado em 30 (trinta) dias da ocorrêi 
sócio(s) remanescente(s) e concordando o(s) 
contratual com a inclusão deste(s). 

Ao 

Boy 	
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aci e Superveniente 
CIE M 

' de quaisquer dos sócios 
especial. Convindo ao(s) 

6, será lavrado termo de alteração 

12. Caso não venha(m) o(s) herdeiros(s) a integrar a sociedade, este(s) receberá (ão) 
seus haveres em moeda corrente, apurados até a data do impedimento ou falecimento, 
em 10 (dez) prestações mensais e siSssivas; cõnigidas monetariamente pêlo IGP-M 
(FGV), ou outro índice que o venha substituir, vencendo-se a primeira parcela após 30 
(trinta) dias da data do balanço especial. 

11.3. Em permanecendo apenas uru sócio, este terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias 
para recompor a pluralidade social, com o que, não recomposta, continuará o mesmo 
com todo o ativo e passivo na forma de firma individual ou extinta. 

Cláusula Décima Segunda - Deliberação Social 

12.1. As deliberações sociais serão tomadas sempre por reunião dos sécios, a serem 
convocadas previamente, no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis; 

12.2. As convocações das reuniões dos sócios se fará por meio de carta registrada, 
telegrama, por e-mail, ou por qualquer outro meio ou forma, desde que comprove o 
envio e o teor da convocação; 

12.1 As formalidades de convocação das reuniões poderão de ser dispensadas nas 
hipóteses previstas em lei. 

Cláusula Décima Terceira - Desimpedimento e Legislação Aplicável 

13.1. Os sócios declaram, sob as penas da Lei, que não estão incursos em quaisquer 
crimes previstos em Lei ou restrições legais, que possam impedi-los de exercer 
atividades emprésariais. 

13.2. Os casos omissos serão resolvidos pela aplicação dos dispositivos do Código Civil 
brasileiro e, subsidiariamente, pela Lei das Sociedades Anônimas, sem prejuízo das 
disposições supervenientes. 

DE 

CQM.O 

 

c 

e 



Cláusula Décima Quarta - Do Foro 

14,1. Fica eleito o Foro Central da Comarca de ArNo~ff105 procedimentos judiciais 
referentes a este Instrumento de Contrato Social, com expressa renúncia a qualquer 
outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser. 

E por estarem assim, justos e contratados, os sócios obrigam-se a cumprir o presente 
contrato, assinando-o em três vias de igual teor para os regulares efeitos de direito 

Página 4 de 

Aracajú, 16 de Março de 2009 

rl& 
Sergio Barreto De Meio Filho 

	 Maneia Santana Guimarães 

Sócio Administrador 
	 Sácia 

ÕÍÉjiFALOO 
ESTAM IJ.......... 

CERT(FI O REGISTRO EM: 2410412009 OB M°: 28200438097 

ProtOCO%0  091 8264 
DE 17104/2009 

JuCES 	
} . 

a  UC I,OcUM24t 

SEOETARIO.GERAL 

2 9 ML 2011 

DE 

AfJ, 



OIV  L~ X  1AL1tRAÇAO CONTRATUAL DA EMPRESA: 

ZDOC-TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SIM EMAS LTDA EPP 

NIRE 28200438097 

Pelo presente instrumento particular de contrato social, os abaixo 

assinados SERGIO BARRETO DE MELO FILHO, brasileiro, maior, casado em 

comunhão parcial de bens, analista de sistemas, natural de Aracaju, 

Estado de Sergipe, portador da cédula de identidade RG. N9 778 , 582 

SSP/SE e inscrito no CPF (MF) sob o N.9 531126.145-87, residente e 

domiciliado na Rua Leonor Calrnon Cidade Jardim, Edf Príncipe de Galles 

N. 1  110 - Bairro: Brotas -- CEP 40.296-210, Município: Salvador - [sEndo 

da Bahia, e MARIELA SANTANA GUIMARAES, brasileira, solteira, 

empresaria, natural de Salvador, Estado da Bahia, portadora da cédula de 

identidade RG. N.9 03803830-71 SSP/BA e inscrito no CPF(MF) sob o N. 

537.518.685-34, residente e domiciliado na Rua Dr. Eduardo Baiana, n 2  47 

Apto 102, Pituba, CEP 41810-600, Salvador Bahia, únicos sócios 

componentes da empresa ZDOC - ÍECt'OLOGIA EM DOCUMENTOS E 

SISTEMAS LTDA EPP, devidamente registrada na MM. Junta Comercial do 

Estado de Sergipe sob o NIRE nQ 28200438097, em sessão do dia 

24/04/2009, e inscrita no CNPJ 0 10.781.723/0001-29, resolvem de 

comum acordo, alterar o Contrato Social mediante as seguintes 

modificações: 

1- A Súcia MARIELA SANTANA GUIMARAES retira-se da sociedade e 

transfere seus direitos e obrigações, bem como suas cotas ao sócio 

remanescente SERGIO BARRETO DE MELO FILHO e ao sócio ora 

admitido ANDRE DUARTE DE MELO, brasileiro, maior, advogado, 

solteiro, natural de Aracaju 	Se, portador da CI. N. 1.. 157.533-6 

SSP/SE e do CPF n. 912.074.795-00, residente e domiciliado na Av. 

Octavio Mangabeira, n. 815, Apto 227, Bairro Pituba, Salvador - Ra 

CEP n9. 41830-050, dando-se reciprocamente plena e irrevogável 

quitação. 

2- As cotas ficarão distribuídas da seguinte forma: o sócio SERGIO 

BARRETO DE MELO [ILHO 49.000 (quarenta e nove 

sócio ANDRE DUARTE DL MELO 1.000 (mil) cotas. 

COM 

jz 
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3- Alterar o endereço residencial do sócio SERGIO BARRETO DE MEIO 

FILHO domiciliado na Rua Leonor Calmon Cidade Jardim. Edf Príncipe  

de Galies N.R 110 - Bairro: Brotas - CEP 40.296-210, MtInicíp: 

Salvador - Estado da Bahia para Rua: Lourival Chagas, 143 Edf:CPub 

Jardins, Torre Lírios, Bairro Grageru, Aracaju-Se CEP 49.025-390 

4- A administração passará a ser exercida pelo sócio SÉRGIO BARRETO 

DE MELO FILHO. 

Em vista das modificações acima descritas as cláusulas, quarta e oitava do 

seu contrato social passarão a viger com as seguintes modificações: 

CLÁUSULA QUARTA: 

O capital social é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), divididos em 

50.000 (cinquenta mil) cotas, de R$ 1,00 (um real) cada, integralizadas em 

moeda corrente do País, assim subscritas. 

SERGIO BARRETO DE MELO FILHO: 49,000 (quarenta e nove mil) cotas, no 

valor R$ 1,00 (um real) cada, totalizando R$ 49.000,00 (quarenta e nove 

mil reais); ANDRE DUARTE DE MELO: 1.000 (mil) cotas, no valor R$ 1,00 

(um real) cada, totalizando R$ 1.000,00 (mil reais). 

CLAÚSULA OITAVA: 

A administração da sociedade caberá ao sócio SERGIO BARRETO DE MEIO 

FILHO, com os poderes e atribuições de gerenciar os negócios sociais, 

vedados, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas 

ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos 

cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da 

sociedade, sem autorização dos demais sócios. 

E, por terem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento 

em 03 (três) vias, juntamente com as testemunhas abaixo: 

Aracaju-SE, 22 de Fevereiro de 2011. 

•: dL 	 L: : :ntcjtt 

MARtELA SANTANA GÕIMARAES 

Sócia distratante 

DE 
& 

CQwpj;y COMooRQlNAL 

E 
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SERGIO BARRETO DE MELO ALHO 

Sócio Administrativo 

.ANDRE DUARTE DEMF..:.O 
Sócio Crtsta 

so DA HR!A ZDOC TECNOLOG- A EM DOCUMENTOS E 5STEMAS 

LIDA EPP POR QUEM DE DRETO 

1 c 

V 	 & 

SERGR') t- Ri::Tc) DE MEIO RIdO 

Sócïo adrnifl5ttati\b0 

NQ DE. EFp 

OONfl: COMO ORCW>!AL 

- 



JOSEF4NASCM.ENTÜ5A NT ANA 

R.G. N. 1470.864 SSP/SE 

ANA CLk&UA OLIVEIPA SANTOS 

R.G. N. 2.2G2.795-5 SSP/SE 

JUNTA COMEROALDO ESTADO DE SERGIPE 

' 	
CERTIFICOO REGISTRO EM; 25/03/2011 SOB ND: 201I00918

3  

protocolO; 11/0091 	
DE 24/C30 1 l 

JUCESE 
Empre5329 2 	

43$09 7 	

'?-- 	 - 
. 
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2° ALTERAÇÃO CONTRATUA.L DA EMPRESA: 
/DOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LIDA 1. ['1' 

CNPJ 10.781.723/0001-29 
NIRE 28200438097 

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual, os abaixo assinados 
SERGIO BARREIO DE MELO P11110, brasileiro, maior, casado em comunhão 
parcial de bens, analista de sistemas, natural de Aracaju, Estado de Sergipe, 
nascido em 02/02/1974, portador da Cédula de Identidade RO 0  778.582 SSP/SE 
E inscrito no CPF (ME) sob .n° 532.126.145-87, residente e domiciliado na Rua 
Lourival Chagas, 143 Edifieio Club Jardins Torre Lírios - Bairro Grageru - 
Aracaju/Se - CEP 49025-390 e ANDRE DUARTE DE MELO, brasileiro, maior, 
advogado, solteiro, natural de Aracaju/Se., nascido em 24/1011978, portador da 
Cédula de Identidade RO no 1.157.533-6, expedida pela SSP/SE e CPF n° 
912.074.795-00, residente e domiciliado na Av, Octávio Mangabeira, 815 - Apto 
227 - Bairro Pituba - Salvador/Ba - CEP 4183-050, únicos sócios componentes da 
empresa ZDOC TECNOLOGIA. EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA EPP, 
devidamente registrada na MM° Junta Comercial do Estado de Sergipe, sob o 
NIRE 28200438097 em sessão do dia 24/0412009, e inscrita no CNfl sob n° 
10.781323/0001-29, resolvem entre si e de comum acordo alterar o Contrato 
Social e 1° Alteração, mediante a seguinte modificação. 

- Aumentar o Capital Social da empresa da quantia de R$ 50.000,00 
(cinqüenta mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais), integral izadas em moeda 
corrente do pais. 

Continuam em vigor as cláusulas não alteradas pela presente alteração contratual. 

Em vista das modificações acima descritas a Cláusula Quarta do 
contrato Social Primitivo e ]'Alteração, passará a vigorar da seguinte forma: 

CLÁUSULA QUARTA: 
O Capital Social é de I00M00,00 (cem mil reais), divididos em 1.00.000 (cem mil) 
cotas, de valor nominal R$ 1,00 (um real), cada uma, integralizadas em moeda 
corrente do país, assim distribuídas. 

CONFw;9o .M:!Õ ORiC'ÁL 
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SÉRGIO BARRETO DE MELO FILHO 98.000 (noventa e oito mil) cotas, de 
valor nominal R$ 1,00 (um real), cada uma, totalizando R$ 98.000,00 (noventa e 
oito mil e reais)., 

ANDRÉ, DUARTE DE MEIO 2.000 (duas mil) cotas de valor nominal R$ 1,00 
(um real), cada uma, totalizando 1(5 2.000,00 (dois mil reais). 

E, por estarem justos contratados e combinados, assinam o presente instrumento de 
2' (segunda) Alteração Contratual em 3 (três) vias, conjuntamente com duas 
testemunhas. 

Aracaju (Se), 14 de março de 2012 

L 	ió  
iciio BARRE TO DL MELO Ff1 HO 

ÁNDRE . LJAR.'FE DE MELO 

USO DA FIRMA POR QUEM DE DIREITO: 
4 

SÉRGIO BARRETO DE .MELO FILHO 

TESTEMUNHAS: 

MARIA ULIA DOS SANTOS 
CPF 449.920.685.-53 
RG 895.390 SSP/SE 

VNSJLVA 
45.3 19.815-53  
5.531 SSP/SE 

-- 

Lt 

itt 



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

Comprovante de Inscrição ede Situação Cadastral 
Contribuinte, 

Página 1 de 1 
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C,, 
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

Z RTURA  

NOME EMPRESARIAL 

ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - EPP 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

ZDOC - TECNOLOGIA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

6a01-5-00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LCGRADOURO

FrMEE-R-0—1 	COMPLEMENTO 

AV CARLOS RODRIGUES DA CRUZ 	 S/N 

CEP 	 BAIRRO/DISTRITO 	 MUNICIPIO 	 UF 

49.080-190 	 CAPUCHO 	 ARACAJU 	 SE 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

2410412009 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPEQAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1.183, de 19 de agosto de 2011. 

Emitido no dia 3010412014 às 15:51 :03 (data e hora de Brasília). 	 Página: 111 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 3010412014 

ti le:///C:/Users/sergio/AppData/Local/Temp/Low/5BP8R2RD.htm 	 30/041201.4 
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Cód. &tiv 	Descrição das Atrudade' 27/04/2009 o/00/0000 

6.311.900  Trat dadoS,PrOVSer' 	api e ser bosp 	fl 

de computador sob encOlUefl&t 27/04/2009 
27/04/2009 

00/00/0000 

00100/ 0000  
6.201.500  flesenv ptgs 

inc prgs de comp 05toinzáVet0 
DesenY 27/04/2009 00/00/0000 

6.202.300 
6.209.100  suporte 

téc man- e outros servs tec a.nfo oo/oo/o°° 10010000 

O 00/00/0000 00/0 0 1 0000   
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CAIXA 
CAIXA ECQNÔMCA FEDERAL. 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	1078172310001-29 

Razão Social: ZDOC TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E 

SISTEMAS LTDA 

AV DOUTOR 

CARLOS 

RODRIGUES DA 

Nome Fantasia: Endereço: 	 CRUZ SN / 

AMERICA / 

ARACAJU / SE / 

49080-190 

A Caixa Econômica Federal, no Uso da atribuição 
que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de 
maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em 
situação regular perante o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova 
contra cobrança de quaisquer débitos referentes 
a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 21/04/2014 a 20105/2014 

Certificação Número: 
2014042106071677840201 

informação obtida em 30/04/2014, às 16:02:47. 

A utilização deste Certificado para os fins 
previstos em Lei está condicionada à verificação 
de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.govbr 

file:///C:/Users/sergio/AppData/Local/Temp/Low/YAEA5MW9.htm 
	 30/04/2014 



Certidao Negativa de Debito 	 Página 1 de 1 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS 

N° 052222014-88888723 
Nome: ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS 
LTDA-EPP 
CNPJ: 10.781.72310001-29 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever 
quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima 
identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não 
constam pendências em seu nome relativas a contribuições 
administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a 
inscrições em Divida Ativa da União (DALI). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as 
suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias 
e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas 
em DALI, não abrangendo os demais tributos administrados pela 
RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão 
Conjunta PGFN/RFB. 

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei 
no 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para: 

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de 
sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou 
de sociedade sociedade empresária simples; 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo 
art.931 da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, 
extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples. 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual 
foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no 
endereço< http://www.receita.fazenda.gov.br> 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01, 
de 20 de janeiro de 2010. 

Emitida em 2510212014. 
Válida até 2410812014. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento 

fxle :///C :/Users/sergio/AppData/LocaUemp/Low/819AGDNC.htm 	 25/0212014 
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ri 111 MINISTÉRIO DA FAZENDA 

Uk Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DMDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - EPP 
CNPJ: 10.78132310001-29 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se 
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as 
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em 
Divida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br > ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br >. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n 2  3, de 0210512007. 
Emitida às 14:43:06 do dia 1810212014 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 1710812014. 
Código de controle da certidão: D707.5A58.8CB8.4257 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

file:///C:/Users/sergio/AppData/Local/Temp/Low/w5y77RJçc.htm 	 17/04/2014 



171412014 	 SEFAZ Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe 

Çj 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE 

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 50837912014 

Identificação do Contribuinte:10.781.72310001-29 
Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE 

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica 
10.781.723/0001-29 referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ficando, porém ressalvada à 
Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento 
10.731.72310001-29 não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE. 

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria N° 283 de 15/0212001, válida por 30 (trinta) dias a partir da 
data da emissão. 

•• - -"Certidão emitida em 1710412014 10:57:32, válida até 1710512014 e deve ser conferida na Internet no 
endereço www.sefaz.se.gov.br  pelo agente recebedor. 

Aracaju, 17 de Abril de 2014 

Autenticação :2014041 7NO36N4 

copyrlght © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe 
Av. Tancredo Neves, s/n - centro Administrativo Augusto Franco 

cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000 

Itps://security.sez.se.g ov. or 	rint.jsp?AppName=C&TransIcT24070&qlion=process&1oka1= 8GAA8U72ffDr)M'PcowCC 	 111 
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Cerlidâo 2014000249B4 

t 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
SECRETARIA MUNI CI PAI DA FAZENDA 

DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA 

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE CERTIDÃO NEGATIVA 

N°. 201400024984 

CNP.J: 10.781.72310001-29 

Contribuinte: ZDOC TECNOLOGIA EM DOCUMENTACAO E SISTEMAS LTDA 

Em cumprimento à solicitação do requerente, com as características acima e ressalvado 

o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar a qualquer tempo, 

as dívidas que venham a ser apuradas, CERTIFICÁMOS para fins de direito, que 

mandando rever os registros tributários, constatamos a existência de débitos em nome 

do contribuinte em apreço, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, conforme processo 

no  4019214 

Outrossim, esclarecemos que a presente CERTIDÃO tem os mesmos efeitos de 

CERTIDÃO NEGATIVA, por força do exposto no artigo 84 do Código Tributário 

Municipal, e nos artigos 151, inciso III e 206 do Código Tributário Nacional. 

Esta certidão será válida até 1210512014. 

Aracaju (SE), 11 de Fevereiro de 2014 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na 
Internet, no endereço http:f/financas.aracaju.se.gov.br/financas/cnlcn_valida.wsp  

Código de Autenticidade: 201 400024984OWhO 

Certidão emitida com base na Portaria 0212007 de 28106 /2007 

http:/Iflnancas.aracaju.se .g otcbr/financas/crt/cn_certidaoprint.wsp?tmp.Nrcer&lao=201400024984&inlp.cpfcnpj= 10781723000129 	 1/1 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

L'âqIna 1 

t 
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - EPP (MATRIZ 
E FILIAIS) 
CNPJ: 10.781.723/0001-29 
Certidão fl ° : 45072415/2014 
Expedição: 10/03/2014, às 17:12:34 
Validade: 05/09/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - EP? 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 10.781.723/0001-29, 
NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br ).  
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e suclest:ões c:rcttat;s j 



Visualização da Certidão 
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Gados do Solicitante 	 - 
RazIa Social: ZEOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SITEMAS 

Momo Fantaoia: ZDOC - TECNOLOGIA EM GESTÃO DOCUMENTAL Natureza Cartiddlo: Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extra-Judicial 

Doenicílio: Aracaju Tipe de Juridice / 10.7a1.723/000I-29 
Pos eoa/CPF/CNPJ: 

Data da Emisedio: 17/0412014 10:47 Data de Validade: -0 1710512014 a 

p1a da Certidão: 0000936937 * M° dai Autenticidade: * 1629683726 

Certifico que NÃO CONSTA, nos registros de dlsfribuiçêo dos lu  e  20 Graus do Podar Judidónio do Estada de Sergipe, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL diatibuída e que ealeja em andamento, contra. finta acima identificada. 

Dbservaçóes 

a) Csrcldsa expedida grateitauaeete através da internet, aaeenizada pele Rese(eçae 61120ee, de 29111/20ee. 

b) Os dados da(a) sellcleaate acima infarmadas ole de asa respaeaabtlldade, devendo a titelaridade ser conferida pela incereasado e/ou desieatdria. 

-- 	 c) A validade desta convidas é de 35 tristE dias a partir da data de sua eunlasaa. Após ama data aerâ necesadnia aemlssàa de uma neva centtdse. 

í 	d) A autenticidade desta convidas padenó ser cenirmada ia púglaa de Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - wwaa.tjse.jae. br-re mesa -Serviços - Centldaa Cn Lins-, utilizando a número de 

autentIcIdade acima Identificado. 

http://www.tjse.jus.br/certidaonegativa/internet/exibe_certidao.wsp?tmp.idCertidao9.. . 17/04/2014 
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Banese  
AP 

Atestado de Capacidade Técnica 

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ZDOC - Tecnologia em Documentos e 
Sistemas LTDA EPP, inscrita no CNPJ n° 10.781.723/0001-29, situada à Avenida Carlos 
Rodrigues da Cruz S/N, Bloco do Sergipetec, CEP 49.081-190, nesta capital, prestou 
serviços de informática em nossas instalações, incluindo as atividades abaixo 
relacionadas: 

W. 

milhões e quinhentos mil documentos) documentos. 

- Implantação de Solução de Gerência Eletrônica de Documentos - 

Local dos Serviços: Rua Permínio de Souza, 577. Bairro Cirur 
Aracaju/SE. 

Responsável Técnico: Sérgio Barreto de Meio Filho 
Analista de Sistemas 

5-530. 

Atestamos 
qualidade 
empresa. 

Aracaju, O 

-- 

../_ 

ainda que os serviços foram prestados dentro dos 
icordados, não havendo nada que desabone a imai 

de Junho de 2012 

Maia Caldeira 
Área - ARLOG 

e padrões de 
issional desta 

lG: 877.699 
CPF: 65 3.764.395-34 
Matrícula 942733-3 

vil e:ar3dre Ma:i.a Ca1G 

1 	1.
9jyb 

www.banese.com.br  - Twitter: @banese - Facebook: Banese 

Página: 1 de 1 



Atestamos para os devidos fins, que a empresa ZDOC Tecnologia em 
Documentos e Sistemas, inscrita no CNPJ ri 0  10.781.72310001-29, com 

sede èr Avenida Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, ri °  826, Sala 212, Bairro 
Capucho, CEP 49.080-190, realizou serviços Técnicos na Área de Informática 
para Fornecimento de Solução de Gestão Eletrônico de Processos e 
Documentos - GED, utilizando a plataforma LIGHTBÁSE de GED/ECM/BPM. 

tResponsáveis Técnicos: 

Sérgio Barreto de Meto Filho - RG 778.582 SSP/SE 
Anderson Domingos Souza Santos - RG 1.335.206 SSP/SE 

Atestamos ainda que o serviço foi prestado satisfatoriamente, dentro 
dos prazos e padrões de qualidade acordados, não havendo nada que 
desabone a imagem profissional dessa empresa 

Aracaju, 15 de maio de ,2013 

çI5 1!n1Z7uuart 
d'tde tecnologia da infon 

Recc%teço Por sernei: 

Aloisio EzEquiel de 

Aracaju, 15/05/2013 

me 

DESO 15 Rua Campo do Prito, 331- Praia 13 de julho - CEP: 49020-380 - Telefone 79) 3226-1000- Fax (79) 3226-1003 
e-mali: 	 - CNPJ: 13.01817110001-90--INSC.ESTADUAL: 27.051.035-2 



1 
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

r 

ATESTADO 

Atestamos, para devidos fins e a quem possa interessar, que a 

Empresa ZDOC - Tecnologia em Documentos e Sistemas implantou na 

Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE a ferramenta tecnológica 

denominada ZABBIX, assim como efetuou o seu gerenciamento pelo 

Parque Tecnológico desta Autarquia. 

Aracaju/SE, 15 de outubro de 2013. 

r&*de Gois 
- JUCESE 
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	 Concedido a 

$ç 	Sergio Filho 
Programa de Certificação em ECM 

Enterprise Content Management - AIIM 
Este participante concluiu com sucesso o programa de certificação AIIM ECM Practitionec A AIIM é a comunidade que provê educação, 
pesquisa e melhores práticas para ajudar organizações a achar, controlar e otimizar a sua informação. Por mais de 60 anos a AIIM é a 

organização sem fins lucrativos líder no suporte aos usuários no entendimento dos desafios associados à gestão de documentos, conteúdo, 
registros e processos de negócio. Atualmente a AIIM é internacional no seu escopo, independente, focada na implementação e representativa 

de toda a indústria do ECM, incluindo usuários, fornecedores e canais ;  atuando como intermediária junto à indústria. jjjkaQf.g 

John Mancini - Presidente, AIIM 

ECM P;rWgues TransIation-b620 
	

Dec 27, 2012 
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CÁLCULO DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ E SOLVÊNCIA 

LC = AC = 471.788.60 = 1,31 

PC 360.910,52 

LG = AC + RLP = 471.788,60 + 1.494.00 = 473.282,60 = 1,31 

PC + ELP 	360.910,52 	360.910,52 

SG = AT 	= 819.907,70 = 2,27 

PC + ELP 360.910,52 

Aracaju (SE), 31 de Dezembro de 2012. 

Oflcs3gsDaI&stt: 	

COM 

Sede; Av. Carlos Rodrigues da Cruz, s/n - Bloco do SERGIPETEC, Capucho. Aracaju - Sergipe. 
CEP: 49.08 1-000 
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DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO V 
DO ART. 27 DA LEI FEDERAL N °  8.666/93 

A 
SEPLAG - Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão 

Superintendência Geral de Compras Centralizadas 

PREGÃO PRESENCIAL N° 82/20 14 

Prezados Senhores: 

A ZDoc - Tecnologia em Documentos e Sistemas LTDA, inscrito no CNPJ n° 
10.781.723/0001-29, por intermédio de seu representante legal o Sr. Sérgio Barreto de 
Meio Filho, portador(a) da Carteira de Identidade n° 778.582/SSP-SE e do CPF n° 
532.126.145-87, DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei n°8.666, 
de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. (se for o 
caso) 

ZDOCTÈCNOLOOIAEM 
DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA- EPF• 

Administrador 

ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA EPP 
CNPJ: 10.781.723/0001-29 
SÉRGIO BARRETO DE MELO FILHO 
SÓCIO ADMINISTRADOR 
CPF: 532.126.145-87 	 rio. 781 .723/0001 _2j1  

ZDOC TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS 
E SISTEMAS LTDA- EPP 

Av. Carlos Rodrigues da Cruz, s/ti 9  

B. Capucho CEP 49086-190 

Aracaju SE 

Av. Carlos Rodrigues da Cruz, S/N bloco do SERGIPETEC—Capucho 

Aracaju-SE CEP 49.081-190 Te[/Fax: 55 - (79) 3259-0445 
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LOCALIDADE 

ATURA DO SECRETÁRIO 
Valter Eu-da dos anto 

5ECRETlO 
aW ci°  1W 

1 
• 	 GOVERNO DE SERGIPE 
• 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO 
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Lei 9.394196 

CAç4 o  

LtSH 
ENDEREÇO: RuA t e,-crc- aas &/,cj 

' 	

CEP  Zsaio.vo 
ENTIDADE MANTENEDORA4o t.ísz-co no As (avo CNPJ (ME) N0  /s,Uohfl/aet O4 
ATO DEAUTORTZAÇÃO DE FUNCJONÀMENTO:91.-$MjJfd7O4t45L 	g /J4 ,/J ,ç,ç0 

- 	
— 	 N 	 Data 	 Õrgto Expedidor 

ATO DE RECONHECIMENTO: 2n 	
atureza e N 

.ozeiv - . oji/J5O 'JJM- 
- 	Natureza eW 	• 	 Data 	 Órgào Expedidor 

CertificamosquetCiLO C&~ÂP, b4 lL4 .C'e440o 
Filho (a)de.5PtLZCM 4C4'floj P1eeq0o - 

ede Sue<y zr&D,re 	S;4/4 4eE,n6 
nascido(a)em 	/ 0,4 	,na c!dade de 	4.czeÁlcgw 	Estado de__________________ 

concluiu ocurso.Do &#ys,A/o £1a010 	 noanode 02e)J L 
tendo obtido os resultados constantes neste Histórico Escolar. 

O aluno concluiu o Ensino Fundamental no(a)nsCC (2, oce %'c'czz3caD £/P S.-ce cz 
naCidadede -fl€4eTC' 	 ,no ano de 02008 

O (A) aluno (a) Li iniciou E 	ncluiu o curso nos termos da Lei 5.692/71 e 7.044182 tendo freqüência satisfatória nas 

AO DIES/SEED 
	

RESERVADO AO ESTABELECIMENTO 

@ONFEFU!OOMO ORGNÂL 	
• 	 4cfr.-$ 0$ (2 t2j2aiç4 

'3 ôTs ''t4e(a FOSC/L 

DATA 

• 	AINAtURADó-DIRETOR 
0iretor 

Panada n°  938#/ ~orli 
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DECLARAÇÃO flá 
Eu, ANDRI(JS PRADO SILVA, portador da cédula de identidade 

3.067.052-7 SSP/SE, declaro estar disponível para exercer funções laborais, 

alocado nas dependências da Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE, 

na condição de colaborador da ZDOC - Tecnologia em Documentos e Sistemas, 

em conformidade às especificações e exigências contidas no Edital referente ao 

Pregão Eletrônico 082/2014 da SEPLAG, número processual 

019.201.02883/2013-9, que tem como objeto Contratação de empresa para 

prestar serviços especializados de tecnologia da informação para atender às 

necessidades da Junta Comercial do Estado de Sergipe —JUCESE. 

ANDRIUS PRADO SILVA 

Aracaju, 02 de maio de 2014 

Sede: Av. Carlos Rodrigues da Cruz, s/n - Bloco do SERGIPETEC. Capucho. Aracaju - Sergipe. 
CEP: 49.081-000 
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Tecnologia em Gestão Documental 	- 

DECLARAÇÃO 

Eu, EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, portador da cédula de identidade 

750.613 SSP/SE, declara estar disponível para exercer funções laborais, alocado 

nas dependências da Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE, na 

condição de colaborador da ZDOC - Tecnologia em Documentos e Sistemas, em 

conformidade às especificações e exigências contidas no Edital referente ao 

Pregão Eletrônico 082/2014 da SEPLAG, número processual 

019.201.02883/2013-9, que tem como objeto Contratação de empresa para 

prestár serviços especializados de tecnologia da informação para atender às 

necessidades da Junta Comercial do Estado de Sergipe —JUCESE. 

--y  6-' 
EDUARDO SILVEIRA GARCEZ 

ti 
Aracaju, 02 de maio de 2014 

Sede: Av. Carlos Rodrigues da Cruz, s/n - Bloco do SERGIPETEC. Capucho. Aracaju - Sergipe. 
CEP: 49.081-000 





REPÚBLICA FEDERATIVA DO ÉRASIL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

tendo em vista que concluiu o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização), para que possa gozar 

dos direitos e prerrogativas concedidas a este título pelas leis do país. 

São Cristóvão - SE, 21  de 	9tt0 	de 2008 

Pró-Reitor de Pós-Gifadtiação e Pesquisa 	 Reitor 

Esçfécl'aQØ7 	 . 



T.FIIs IS TO 

rhat 

Eduardo Silveira Garcez 

bs successfrily completed doe Oracle Education course 

2510212002 à 0110312002 
Date 

rr r ri 

Education 

CC: 	COM O, ORG NAa. 
jwq 



Eduardo Silveira Garcz 

as successfully completed the Oracle Education course 

Enterprise I3BA parte 18: 
Bachup e Recovery 

Carga Horária: 24 horas 

O r.acIe 1 orJ7'2Nio ' 

à 1410212003 

Date 

ORACLE 
Education 

1 0e 
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pefrpantiftapdo mtegrerino curso grècb 

oracte lOg: Wors/iop cíel2liíministração 1 
realizado no pcilodo de 131071200-9 à 031081200-91  

Til 
&db1k OSoarei Oriz'a- 

/ 

Aracaju, 05 de agosto de 2009 

 

ConsüUing 
Sotutions Inteqrotor 

Certificado 
A V (Yowul&)zj cotyøre o presente ciq7ardoa 

Eduardo Sifve ira Garcez 
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Zd01C Tecnologia em Gestão Documental 

DECLARAÇÃO 

Eu, ELVIS DOS SANTOS MARTINS, portador da cédula de identidade 

3.272.670-8 SSP/SE, declaro estar disponível para exercer funções laborais, 

alocado nas dependências da Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE, 

na condição de colaborador da ZDOC - Tecnologia em Documentos e Sistemas, 

em conformidade às especificações e exigências contidas no Edital referente ao 

Pregão Eletrônico 08212014 da SEPLAG, número processual 

019.201.02883/2013-9, que tem como objeto Contratação de empresa para 

prestar serviços especializados de tecnologia da informação para atender às 

necessidades da Junta Comercial do Estado de Sergipe —JUCESE. 

ELVIS DOS SANTOS MARTINS 

Aracaju, 02 de maio de 2014 

Sede: Av. Carlos Rodrigues da Cruz, s/n - Bloco do SERGIPETEC. Capucho. Aracaju - Sergipe. 
CEP 49081-000 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

Certificado 
Nos termos da Lei .09394/95  de 	 er n 0 699172, do CONSELHO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO e das Reso.t.n 045184 e 
	

ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE SERGIPE. 

E 	rru"s ri - 	 _/_• 
- 	- 	 - Rg  

CERTIflØEtJE? 	 - 	 - 	 - 
ELVIS DOS ~OS MARTINS 	 RGji° 32721Q8 SsPJs filho de 
JOSE ACACIO MARTINS ........................€ de MARIA VMDETE bos SANTOS ................ 
natural de ARACAJU-SE .........................nascido(a) em 17/07/1991, concluiu em 2010.., 
o ENSINO MÉDIO, através dos EXAMES DE SUPLÊNCIA DE EDUCAÇÃO GERAL, com direito a 
prosseguir seus estudos em caráter regu.Lar.O presente Certificado tem valor Nacional. 

SERVIÇO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS •E ADULTOS 
Orgão Expedidor 

	

cÕwPtnE COM O ORNAL 	 Aracaju, 09 de Fevereirode010 
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Assihatura do' Portador 

Portaria nY 096196 
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Aracaju, 04 de abril de 2014 
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TI 1 CAPACIDADE 
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Zd0 1C Tecnologia em Gestão Documental 

DECLARAÇÃO 

Eu, MATEUS HENRIQUE DE ARAUJO NASCIMENTO, portador da 

cédula de identidade 3.086.141-1 SSP/SE, declaro estar disponível para exercer 

funções laborais, alocado nas dependências da Junta Comercial do Estado de 

Sergipe - JUCESE, na condição de colaborador da ZDOC - Tecnologia em 

Documentos e Sistemas, em conformidade às especificações é exigências 

contidas no Edital referente ao Pregão Eletrônico 082/2014 da SEPLAG, número 

processual 019.201.02883/2013-9, que tem como objeto Contratação de 

empresa para prestar serviços especializados de tecnologia da informação para 

atender às necessidades da Junta Comercial do Estado de Sergipe —JUCESE. 

/Ç 2h42 4a /íhe% 

MATEUS HENRIQUE DE ARAUJO NASCIMENTO 

Aracaju, 02 de maio de 2014 

• 	Sede: Av. Carlos Rodrigues da Cruz, s/n - Bloco do SERGIPETEC. Capucho. Aracaju - Sergipe. 
CEP: 49.081-000 
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Certificado de Conclusão 
Ensino Médio 

Colégio Bom Pastor 
Rua Monte Castelo, 446- Fone(s): 3238-3284/2567 - AzacajulSE 

Autosizaçào de Funcionamento: ReSOlUÇãO n° 364/CEE, de 20/0912007 

Certificamos que MATEUS HENRIQUE DE ARAUJO NASCIMENTO, natural de ARACAJU/SE, nascido em 1210511990, 

filho de GILSON HENRIQUE NASCIMENTO e de MARGARIDA MARIA DE ARAUJO NASCIMENTO, satisfeitas as 

exigências legais quanto á frequência e tendo em vista os resultados do ano letivo de 2006, concluiu o curso de ENSINO 

MÉDIO, de acordo com a LEI 9394196 e histórico escolar impresso no verso. 

Aracaju/SE, 22 de janeiro de 2010.- 	 c;C:M o G-R%C 

- 

fof-

t: or

uj(eL/ma deAssis 	-- 
STARIA 

Assinatura do(a) Secretário(a) 

}'-\ 1: •'_ 	oU 

132 783,193/0001-901 
RÜBERTÜ SCQNCELÜS E R10 19i 

Rua 5 de Julho. PI  250 
- B.uno lSdoFfl-CEP 49072 110 

L 	ku - SE 
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

vai sivi 'Is: 

	 o 
Atestamos, para devidos fins e a quem possa interessar, que a 

Empresa ZDOC - Tecnologia em Documentos e Sistemas implantou na 

Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE a ferramenta tecnológica 

denominada ZABBIX, assim como efetuou o seu gerenciamento pelo 

Parque Tecnológico desta Autarquia. 

Aracaju/SE, 15 de outubro de 2013. 

C4iSi 





Tecnologia em Gestão Documental 

DECLARAÇÃO 

Eu, EDUARDO SILVEIRA GARCEZ, portador da cédula de identidade 

750.613 SSP/SE, declaro estar disponível para exercer funções laborais, alocado 

nas dependências da Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE, na 

condição de colaborador da ZDOC - Tecnologia em Documentos e Sistemas, em 

conformidade às especificações e exigências contidas no Edital referente ao 

Pregão Eletrônico 082/2014 da SEPLAG, número processual 

019.201.02883/2013-9, que tem como objeto Contratação de empresa para 

prestr serviços especializados de tecnologia da informação para atender às 

necessidades da Junta Comercial do Estado de Sergipe —JUCESE. 

EDUARDO SILVEIRA GARCEZ 

Aracaju, 02 de maio de 2014 

:.::::•. 	
i7f 

......... 

Sede: Av. Carlos Rodrigues da Cruz, s/n - Bloco do SERGIP E . Capucho. Aracaju - Sergipe. 
CEP: 49.081-000 
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Junta Comercial do Estado de Sergipe 

Av. Carlos Rodrigues da Cruz, S/N bloco do SERGIPETEC — Capucho 
Aracaju-SE CEP 49.081-190 Tel/Fax: 55 - (79) 3259-0445 



Tecnologia em Gestão Documental 

Apresentação 

Aracaju, 2 de maio de 2014 

SEPLAG - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
GESTÃO 

Ref: Pregão Eletrônico 082/2014 

Objeto: Serviços especializados de tecnologia da informação 

Prezado, 

De acordo com a especificação do edital, segue uma proposta comercial para 

fornecimento de serviços especializados de tecnologia da informação 

Colocamo-nos a sua inteira disposição para qualquer esclarecimento adicional. 

Muito grato, 

co 
Sérgio Meio 

Gerente de Soluções de GED 
Cel: 55 - (79) 8846-0787 

sergio@zdoc.com.br  
www.zdoc.com.br  

Av. Carlos Rodrigues da Cruz, S/N bloco do SERGIPETEC — Capucho 
Aracaju-SE CEP 49.081-190 Tel/Fax: 55 - (79) 3259-0445 
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Zd0 1C Tecnologia em Gestão Documental 

Proposta Comercial 

Função 
Quantidade 

de Horas 

Valor por 

Hora 

Total por 

Item 
Administração de Redes 9072 AS 22,10 As 200.491,20 

Administração de Banco de Dados 1512 R$ 33,00 R$ 49.896,00 

Anaftsta.de-Sistemas Sênior 7728 AS 31,00 AS 239.568,00 

Auxiliar de Informática 2268 R$ 19,30 R$ 43.772,40 

Programador  2268 AS 21,40 R$ 48.535,20 

Preparador 4536 R$ 21,40 R$ 97.070,40 

Supervisor 2268 AS 21,40 R$ 48.535,20 

Webdesigner 1512 R$ 21,40 R$ 32.356,80 

Coordenação de Equipe e Projeto 1512 R$ 34,00 R$ 51.408,00 

Tesde de software  1000 R$ 18,36 As 18.360,00 

Valor Total da Proposta R$829ç993,20 

Observações: 

• Impostos já inclusos na proposta. 

• A validade desta proposta é de 60 dias; 

• Prazo de execução de 12 meses 

Av. Carlos Rodrigues da Cruz, S/N bloco do SERGIPETEC - Capucho 
Aracaju-SE CEP 49.081-190 Tel/Fax: 55 - (79) 3259-0445 
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um Sites do Banco do Brasil 

Saia de disputa 	i 	Cril e licitação 	 Pesquisa avançada 	 Suas licitações 	 Ajuda 	1 	Sair 

Resumo da licitação 
esta 

	

N° Licitação 531724 	 /:Licitação 

Texto resumo Contratação de empresa para prestar serviços especializados de tecnologia da informação para atender às 
necessidades da Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE. 

Cliente SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ ORCAMENTO GESTAO - SEP 1(1) ESTADO DE SERGIPE 

	

Edital PE08212014 	 Processo 019.201.02883/2013-9 

Modalidade/tipo Pregão 	 Idioma da licitação: Português 

Situação Disputa encerrada 	 Moeda da licitação: Real 

Lote N°:1 
Contratação de empresa para prestar serviços especializados de tecnologia da informação para atender às 

Resumo do lote necessidades da Junta Comercial do Estado de Sergipe JUCESE. 

	

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP 	 WJ2Z21$J23 
Tipo de disputa Com dislxda em sessão pública 	 Critério de seleção : Todas as propostas 

Situação do lote 
	

Arrematado 	 Data e o horário: 2310512014-12:14:37:221 

Fornecedor selecionado IT CONSULTINS INFORMÁTICA LTDA ME 

CNPJ 04.121.80910001-22 

Nome contato Sandoval Junior 	 Telelõne: (79) 91320055 

Valor arrematado R$ 83227300 

listar itens 	listar propostas 	alterar situação 	enviar mensagem 	consultar histórico 	consultar contraproposta 

- desclassificar fornecedor 	reclassificar fornecedor 

https://www.Iicitacoes_e.com.br/aop/desclassifiCar-fOrfleCedOr.aOP 	 23/5/2014 
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Sala de disputa 	 Criar licitação 	 Pesquisa avançada 	 Suas licitações 	 Ajuda 	Sair 

Resumo da licitação 	. 	 . 	. 	 . . . 
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hI° Licitação 5317240 	 tltltação 

Texto resumo : Contratação de empresa para prestar serviços especializados de tecnologia da informação para atender às 
necessidades da Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE. 

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ ORCAMENTO GESTAO SEP 1(1) ESTADO DE SERGIPE 

	

Edital: PE082i2014 	 Processo: 019.201.0288312013-9 

	

Modalidade/tipo: Pregão 	 Idioma da licitação: Português 

Situação : Disputa encerrada 	 Moeda da licitação : Real 

Lote NO: 1 	 . . 	 . 	 . 

Contratação de empresa para prestar serviços especializados de tecnologia da 
. 

informação para atender às necessidades da Junta Comercial do Estado de Sergipe - 

Resumo do lote: JIJCESE. 

Tratamento aplicado: Com tratamento diferenciado para ME]EPP/CCOP IE2012EII%2 
Tipo de disputa : Com disputa em sessão pública 	 Critério de seleção : Todas as propostas 

Situação do lote : Arrematado 	 Data e o horário: 23/05/2014-12:14:37:221 

Fornecedor selecionado: IT CONSULTING INFORMATICA LTDA ME 

CNPJ : 04.121.809/0001-22 

Nome contato: Sandoval Junior 	 Telefone (79) 91320055 

Valor arrematado R$832.273,00 

Responsável: JULIO CESAR GOMES BARBOSA 

Pregoeiro: CARLOS EDUARDO CARVALHO MOURA 

Apoio : JULIO CESAR GOMES BARBOSA 

Lista de fornecedores 

Participante Situação 	Lance 	Data/Hora lance 

1 ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA EP 	Desclassificado 	R$ 830.000,00 	23/05/2014-12:14:36:934 

2 lT CONSULTING INFORMATICA LTDA ME Arrematante 	R$ 832.273,00 	2310512014-12:14:36:934 

3 TSI TECNOLOGIA E SEGURANCA DE INFORMATICA LTDA 	 Classificado 	R$ 930.000,00 	30/0412014-10:18:22:176 

Histórico de mensagens da sala de disputa 

Hora Participante Mensagem enviada à sala de disputa 

30/0412014-l0:01:14:448 SISTEMA Começou a disputa do lote. 

3010412014-10 01:14:448 SISTEMA A melhor proposta foi de R$915.500,30, que é o menor valor ofertado para este lote. 

301041201410:02:22:808 PREGOEIRO Senhores licitantes, bom dia! Sejam bem-vindos ao Pregao Eletronico. 

3010412014-10:12:22:865 SISTEMA A disputa do lote foi suspensa devido a ausência do Pregoeiro. 

3010412014-10:14:37:946 SISTEMA O Pregoeiro entrou no sala. 

30/04/2014-10:14:51:104 SISTEMA Os lances foram recuperados e o tempo normal da disputa do lote, reiniciado. 

30/04/2014-10:14:51:104 SISTEMA A melhor proposta foi de R$915,500,30, que é o menor valor ofertado para este lote. 

Lembro aos senhores que os lances podem ser reduzidos independentemente de serem 
30/04/2014-10:l5:52:164 PREGOEIRO maiores do que a proposta de menor valor. Os lances podem ser reduzidos pelo proprio 

licitante, diminuindo o valor dele mesmo. 

lances 
	
acima do valor de referencia. Caso assim permanece, cicie nao sera 

3010412014-10:16:08:239 PREGOEIRO 0  

30/04/2014-10:16:26:484 PREGOEIRO Dentro de instantes daremos inicio ao tempo aleatorio. 

30/04/2014-l0:17:22:815 SISTEMA Atenção: encerramento iminente da fase inicial de lances. 

3010412014-10:17:24:076 PREGOEIRO 
Senhores licitantes, foi dado inicio ao tempo aleatorio, nao percam tempo enviem seus 

O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Ate agora, o melhor valor oferecido foi de 
-r 	

' 30/04/2014-10.17.a2.8l5 SISTEMA 5 R$900.000,00. 

Lembro ao licitante detentor do menor lance que deve enviar a proposta final e os 
3010412014-10:22:32:834 PREGOEIRO documentos de habilitacao em ate 04 dias consecutivos ao encerramento da fase de 

disputa de lances. 

3010412014-10:23:08:544 PREGOEIRO Senhores licitantes, obrigado pela participacao, tenham todos um bom dia! 

30/04/2014-10:23:19:016 SISTEMA O Pregoeiro saiu da sala. 

3010412014-10:27:32:815 SISTEMA Não há fornecedores em situação de empate conforme legislação vigente. 

https:Ilwww.licitacoes-e.eom.br/aoplenviar-mensagem-Chat.aop 	 231512014 
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Senhores participantes,disputa do lote está encerrada. Otempo extra decorrido foi de 09 \74t 	

) 3010412014-10:27:32:815 SISTEMA minutos e 40 segundos. qJ,  

3010412014- 10:27:32V5 SISTEMA 	
A menor proposta foi dada por ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS 

 LTDAEpno valor de P883000000. 

30/04/2014-10:27:32:815 SISTEMA 	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro. 

3010412014-10:30:35:333 SISTEMA 	O Pregoeiro entrou na sala. 

30/04/201410:30:59:267 PREGOEIRO 	Senhores licitantes, obrigado pela participacao, tenham todos um bom dial 

30/04/2014-10:32:54:990 SISTEMA 	A disputa do lote foi definitivamente encerrada. 

Em decorrência da Desclassificação da Empresa, Z000 - TECNOLOGIA EM 
23/05/2014-12:17:26:443 PREGOEIRO 	DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA EP fica convocada a Empresa. IT CONSULTINO 

INFORMATICA LTDA ME a cumprir o que determina o tópico 12.31 do EditeI. 

Histórico de lances da sala de disputa 

Data/Hora lance Lente 	 Nome do fornecedor 

8 30104/2014-10:26:33:868 P883000000 	ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA EP 

7 3010412014-10:25:08:053 8$ 832.273.00 	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA ME 

6 30/04/2014-10:I8:22:176 8$ 930.000,00 	TSI TECNOLOGIA E SEGURANCA DE INFORMATICA LTDA 

5 3010412014-10:17:45:449 8$ 900.000,00 	ZDOC -TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA EP 

4 3010412014-10:07:01:284 8$ 950.000,00 	TSI TECNOLOGIA E SEGURANCA DE INFORMATICA LTDA 

3 2910412014-16:14:52:603 8$ 915.500,30 	ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA EP 

2 28104/2014-09:18:31:607 8$ 1.680.000,00 	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA ME 

1 	0710412014-14:52:04:614 8$ 15.000.000,00 	TSI TECNOLOGIA E SEGURANCA DE INFORMATICA LTDA 

Histórico da análise das propostas e lances 

Data/Hora 2310512014 12:14:37:221 -Arrematado 

Fornecedor : IT CONSULTING INFORMATICA LTDA ME 

Arrematado: R$ 832.273,00 

Fornecedor desclassificado 

Data/Hora: 23105/2014-12:14:36 

Fornecedor : ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA EP 

Desclassificada, por ter apresentado o Balaço Patrimonial do exercício de 2012, descumprindo a item 13.122 do edital, 
Observação: Conforme estabelece o artigo 1.078 do Código Civil (Lei Federal n°10.406/2002)0 balanço deverá ser apresentado até 

o quarto mês seguinte ao término do exercido social, 
ocultar histórico 

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso chat outras 

listar itens 	listar propostas 	alterar situação 	enviar mensagem 	consultar histórico 	consultar contraproposta 

desclassificar fornecedor 	reclassificar fornecedor 

hp5://www .1icitacoes-e.com.br/aop/enviar-mensagem-Chat.a0p 	 23/5/2014 
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SEPLAG 	e-DOC 

ILUSTRE SENHOR PREGOEIRO 

MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PORTARIA N2 2.779/2013 
PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DE SERGIPE - JUCSE 
SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO R GESTÃO 

Pregão Eletrônico n 2  082/2014 
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão 

Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE 

Lr a\iO 

ZDOC - Tecnologia em Documentos e Sistemas LTDA EPP, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.2 10.781.723/0001-29, 
com sede na Av. Carlos Rodrigues da Cruz, S/N, SERGIPETEC, Sala 12, Bairro 

Capucho, Aracaju, Sergipe, neste ato representado por Sérgio Barreto de 
Meio Filho, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador do RG n9 

778.582 SSP/SE, inscrito no CPF/MF sob o n 2  532.126.145-87, residente e 

domiciliado na Avenida Beira Mar, 3558, bairro Jardins, CEP 49.025-040, 

desconformada com a decisão do Pregoeiro que a inabilitou do Pregão 

Presencial n 9  08212014 vem, à presença de Vossa Excelência, apresentar 

Recurso Administrativo, o fazendo nos exatos termos abaixo apresentados: 

PRELIMINARMENTE 

Cumpre informar que o objetivo deste recurso reside no combate à 

decisão que inabilitou a empresa Recorrente e não de futura disposição que 

determinar o vencedor do certame. 

Av. Carlos Rodrigues da Cruz, S/N bloco do SERGIPETEC - Capucho 
Aracaju-SE CEP 49 081-190 Tel/Fax 55 - (79) 3259-0445 
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Nesta oportunidade, também em sede de preliminar, requer a 

Recorrente que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão ora 

combatida, com a consequente paralização do certame até o julgamento 

deste pleito, o que faz amparada no disposto no item 15.5 do Edital. 

DOS FATOS E DO DIREITO 

A Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE -, por intermédio 
da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, publicou 
Edital do Pregão Eletrônico n 9  082/2014 objetivando a contratação de 
empresa para prestar serviços especializados de tecnologia da informação 
para atender às suas necessidades. 

Inicialmente designada para o dia 11/04/2014, a sessão para 
abertura das propostas e oferta dos lances, por erro na planilha, foi 
remarcada para 30/04/2014, ocasião na qual estiveram conectadas ao sistema 
do Banco do Brasil a Recorrente e demais empresas interessadas. 

Abertas as propostas e findos os lances, a Recorrente, que 
inicialmente já havia apresentado a proposta mais vantajosa para a 
Administração, findou a sessão como pretensa vencedora, posto ter ofertado 
R$ 830.000,00 (oitocentos e trinta mil reais) como valor a ser pago pela 
prestação dos serviços objeto do certame, seguida das demais que 
apresentaram valor superior. 

Detentora de toda a documentação que a tornava habilitada a 
participar do Pregão e apenas objetivando atestar sua situação regular no dia 
da abertura das propostas e oferta dos lances, findou a Recorrente, que 
gozava do prazo de 04 (quatro) dias consecutivos a contar daquele momento 
para apresentar a documentação de sua habilitação, por entregá-la, após o 
feriado de 19 de maio, para análise pelo Pregoeiro. 

Todavia, em recente decisão por este proferida e disponível no 
sistema, a Recorrente fora surpreendida com a sua inabilitação sob a 
alegação de que o Balanço Patrimonial por ela apresentado seria o do 
exercício do ano de 2012, o que teria, segundo seu entendimento, infringido 
o item 13.1.2.2 do edital e o art. 1.078 do Código Civil que determina que o 
balanço patrimonial de um ano deva ser apresentado até o último dia do mês 
de abril do ano seguinte. 

Ocorre que, olvidou-se o Pregoeiro que os documentos de 
habilitação exigidos do ofertante do menor preço devem ser aqueles que 

• 	
• 	 • 

 

Av. Carlos Rodrigues da Cruz, S/N bloco do SERGIPETEC - capucho 
Aracaju-SE CEP 49.081-190 Tel/Fax 55 - (79) 3259-0445 
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atestem estar ele devidamente habilitado quando da realização da sessão, 
tanto é que é a partir desta data que o pretenso vencedor poderá apresentar 
o envelope contendo a enunciada exigência. C/ 

Pensar diferente seria afirmar que o licitante não precisaria estar 
habilitado quando do seu credenciamento, apresentação de propostas e 
oferta dos lances, podendo, inclusive, lograr êxito no alcance de toda a 
documentação apenas no último dia conferido para a sua apresentação. Este 
posicionamento se mostra um tanto incongruente, tanto é que, em situação 
similar submetida à análise do Judiciário, restou decidido o que abaixo se 
segue, com grifos nossos: 

Processo: 	 AG 201202010191730 

Relator(a) 	
Desembargador 	Federal 	GUILHERME 
COUTO 

Julgamento: 	 28/11/2012 

Órgão 
Julgador: 	

SEXTA TURMA ESPECIALIZADA 

Publicação: 	 07/12/2012 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. 
HABILITAÇÃO EM PREGÃO ELETRÔNICO. 
1. Hipótese na qual a decisão monocrática reformou a aferição de 
12 grau, que determinara o cancelamento de ato do pregoeiro, que 
inabilitou 	a 	impetrante, 	participante 	de 	pregão 	eletrônico 
promovido pela AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. 

2. Embora uma das grandes vantagens do pregão sela a inversão 
de fases, com a habilitação procedida após o exame das 
propostas, isso não exime que os requisitos de habilitação 

estejam preenchidos no momento adequado, e não depois. Do 
contrário, existirá quebra de isonomia. Eventuais diligências 
posteriores apenas são pertinentes para comprovar que, no 

momento do oregão. os reauisitos de antemão estavam 

preenchidos. ( ... ). 

3. Agravo interno não provido 

É da sabença de todos que as modalidades de licitação previstas na 
Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n9 8.666/93), em muitos 
casos, não conseguiram dar a celeridade desejável à atividade administrativa 
destinada ao processo de escolha de futuros contratantes. As grandes 
reclamações oriundas de órgãos administrativos não tinham como alvo os 
contratos de grande vulto e maior complexidade, mas centravam-se nos 

Av. Carlos Rodrigues da Cruz, S/N bloco do SERGIPETEC - Capucho 
Aracaju-SE CEP 49.081-190 TeI/Fax 55 - (79) 3259-0445 
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t. 
contratos menores ou de mais rápida conclusão, prejudicados pela excessiva 
burocracia do processo regular de licitação. 

Atendendo a tais reclamos, foi editada a Lei n 9  10.520/2002, que 
instituiu o pregão como nova modalidade de licitação, com disciplina e 

procedimento próprios, visando acelerar o processo de escolha de futuros 
contratados da administração em hipóteses determinadas e específicas. 

Dentre 	as 	alternativas 	encontradas 	pelo 	legislador 	para 
desburocratizar o processo de aquisição de bens ou contratação de serviços 

comuns, está a inversão das fases do procedimento, com a fase da habilitação 

em momento posterior ao alcance do pretenso vencedor, evitando, assim, a 
perda de tempo com a análise de documentos de quem não tenha contribuído 

com a economicidade das contratações pelos entes públicos. 

Isto não quer dizer, repito, que os participantes do Pregão não 
devam estar habilitados quando do seu credenciamento, apresentação de 

propostas e oferta dos lances, o autorizando, por exemplo, a conseguir toda a 
documentação apenas no último dia conferido para a sua apresentação. 

E é exatamente objetivando evitar o desvirtuamento das razões 
pelas quais foi o pregão criado, que não se pode admitir a manutenção da 

decisão do Pregoeiro que inabilitou a Recorrente por esta ter apresentado 

Balanço Patrimonial com prazo expirado em data posterior à da sessão e 
vigente no momento oportuno. 

Consoante afirmado acima e disposto no Edital, finda a sessão, 

detém o ofertante do menor lance, a partir deste momento e atéo quarto dia 

consecutivo, prazo para apresentar a documentação que certifique que nela 

estava devidamente habilitado. E se a Recorrente tivesse se utilizado do 
primeiro minuto após a sessão para tanto? O teria feito em 30.04.2014, ou 

seja, no último dia de validade do Balanço Patrimonial do exercício 2012. 

Qual seria a postura do pregoeiro, caso tivesse analisado a documentação 
naquela mesma oportunidade? Qual seria a justificativa para a inabilitação da 

Recorrente? O inabilitaria mesmo assim? 

Reside aí, Ilustre Pregoeiro e Presidente da Comissão Permanente 

de Licitação, a incongruência que não quer este licitante acreditar ter 
acontecido, razão pela qual pleiteia a reforma da decisão que a inabilitou do 

certame, o que faz nos moldes acima apresentados. 
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Ademais, se não bastasse o já narrado e combatido acima, o 

documento que o Pregoeiro afirma não ser apto a garantir a habilitação 

da Recorrente, tem o condão apenas de declarar uma situação 

preexistente. 

A habilitação é a fase do procedimento em que a Administração 

verifica a aptidão do candidato para a futura contratação, o que é medido 
através da análise de 05 (cinco) aspectos, a saber: 

1) Habilitação jurídica; 

2) Qualificação técnica; 

3) Qualificação econômico-financeira; 

4) Regularidade fiscal, e; 

5) Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 72  da CF. 

No que concerne à qualificação econômico-financeira, esta se 

apresenta como sendo o conjunto de dados que fazem presumir ter o licitante 
capacidade para satisfazer os encargos econômicos decorrentes do contrato, 

devendo, dentre outras exigências, apresentar o Balanço Patrimonial que 

apenas atesta a situação financeira da empresa, não detendo este qualquer 
caráter constitutivo. 

A modalidade de licitação Pregão, dentre outros princípios, deve 

fielmente observar o da instrumentalidade das formas, segundo o qual a 

realidade dos fatos deve se sobrepor à constante de um documento. 

Tanto é que, mesmo fora do prazo, como nos quer fazer acreditar o 

Pregoeiro, o valor do documento não pode ser tido como absoluto, mas sim 

relativizado. 

Diz-se isso porque, de posse do Balanço Patrimonial do exercício 

de 2012, devidamente vigente na data da abertura das propostas e oferta 

dos lances, não poderia o Pregoeiro concluir que em 30104/2014 a 

Recorrente detivesse saúde financeira para honrar o contrato 

administrativo e a partir de 01105/2014 o seu poder econômico tivesse 

desaparecido, tornando-a inabilitada para prosseguir nas demais fases do 

certame. 

Isto ocorre porque, o Balanço Patrimonial não possui o poder de 

desconstituir a saúde financeira de uma empresa, mas apenas declarar a 

sua real situação. E no caso da Recorrente, ela possuía condição econômica 

para honrar o objeto do Pregão na época da sessão de abertura das propostas 
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e da oferta dos lances, bem como na data de hoje, consoante se pode 
verificar da cópia do documento em anexo. É 

Ademais, a Recorrente é atualmente a empresa que detém contrato 
administrativo vigente com a JIJCESE para a prestação de serviços 

especializados de tecnologia da informação, motivo outro que reforça, 
associado à sua comprovada qualificação econômico financeira, a necessidade 

de continuidade do serviço que já vem sendo prestado. 

Por fim, vale ressaltar que a licitação e suas modalidades são os 

meios de que se devem valer os entes públicos para a consecução dos seus 
fins, não podendo o enunciado instituto ser visto como o fim em si mesmo, a 

ponto de sobrepor o formalismo à realidade fática, clara e evidente no 

documento em anexo, a ponto de sobrepor o interesse individual ao coletivo, 

em afronta ao princípio da supremacia do interesse público. 

DOS PEDIDOS 

Por todo o exposto, com fundamento nas razões precedentemente 
aduzidas, requer, inicialmente, o provimento do presente recurso, para que 

seja modificada a decisão atacada que a declarou inabilitada para prosseguir 

no certame. 

Outrossim, )astreada nas razões recursais, requer que o Pregoeiro e 

a Comissão de Licitação reconsiderem sua decisão e, na hipótese remota disto 
não vir a ocorrer, faça este recurso subir à autoridade superior, tudo em 

conformidade com o disposto no §42  do art. 109 da Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos (Lei n 9  8.666/93), observando-se ainda o disposto 

no §39  desse mesmo artigo. 

Nestes termos, pede e espera deferimento. 

Aracaju/SE, 27 de maio de 2014. 

n.'. 

ZOC - TEC. EM DOC. E SISTEMAS LTDA EPP 

Sérgio Barreto de Meio Filho 

CPF n 9  532.126.145-87 
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SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

DECISÃO ADMINISTRATIVA 

RECURSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO ELETRÔNICO N2 08212014 

PROCESSO N: 019.201.02883/2013-9 
RECORRENTE: ZDOC TECNOLOGIA EM GESTÃO DOCUMENTAL. 
PREGOEIRO: CARLOS EDUARDO CARVALHO MOURA. 
OBJETO DO RECURSO: DESCLASSIFICAÇÃO DA RECORRENTE PELOS MOTIVOS ABAIXO DECLINADOS. 

1. RELATÓRIO: 

Mediante edital publicado conforme os trâmites legais foi iniciado o Pregão Eletrônico n2 

082/2014, tendo por objeto a contratação de empresa especializada de tecnologia da informação 

para atender às necessidades da JUCESE. 

No dia 30 de abril o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio deram início à sessão pública de 

abertura das propostas e disputa de lances do Pregão Eletrônico em referência, que teve como 

arrematante do objeto a empresa ZDOC TECNOLOGIA EM GESTÃO DOCUMENTAL 

Após a análise da documentação apresentada pela empresa supracitada, a mesma foi 

desclassificada. 

Inconformada, a empresa ZDOC TECNOLOGIA EM GESTÃO DOCUMENTAL interpôs recurso 

administrativo contra a decisão do Pregoeiro do certame. 

São essas as informações iniciais. 

II. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO: 

A Doutrina aponta como pressupostos dessa espécie de recurso administrativo, cuja 

existência concreta deve ser preliminarmente aferida, a manifesta tempestividade, a inclusão de 

fundamentação e o pedido de reforma da decisão. 

A empresa ZDOC TECNOLOGIA EM GESTÃO DOCUMENTAL apresentou seu recurso antes 

mesmo da abertura do prazo legal para esse procedimento. 

A motivação apresentada foi a validade da documentação inerente a qualificação 

econômico-financeira, na data da sessão de disputa de lances. 
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Assim, o recurso deve ser considerado tempestivo e conhecido, passando-se à análise do 

mérito. 

III. ALEGAÇÕES DA RECORRENTE: 

A Recorrente ZDOC TECNOLOGIA EM GESTÃO DOCUMENTAL manifesta em sua peça recursal 

o seu desagravo em relação à decisão do Pregoeiro, apresentando as seguintes razões no Recurso 

Administrativo, protocolado no dia 27 do mês corrente, com o n2 015.000.07291/2014- (fis. 

342/347), verbis: 

1? 

Abertas as propostas e findos os lances, a Recorrente, que inicia/mente já 
havia apresentado o proposta mais vantajosa para a Administração, findou a 
sessão como pretensa vencedora, 
Detentora de toda a documentação que a tornava habilitada a participar do 
Pregão e apenas objetivando atestar sua situação regular no dia da abertura 
das propostas e oferta de lances, findou a Recorrente, que gozava de 04 
(quatro) dias consecutivos a contar daquele momento para a presentar a 
documentação de sua habilitação, por entrega-Ia, após o feriado de IR de 
maio, para análise pelo Pregoeiro. 
Todavia, em recente decisão por este proferido e disponível no sistema, a 
Recorrente foro surpreendida com a sua inabilitação sob a alegação de que o 
Balanço patrimonial por ela apresentado seria o do exercício do ano de 2012, 
o que teria infringido o item 13.1.2.2 do edital e o art. 1.078 do Código Civil 
Ocorre que, olvidou-se o Pregoeiro que os documentos de habilitação exigidos 
do ofertante do menor preço devem ser aqueles que atestem estar ele 
devidamente habilitado quando da realização da sessão, tanto é que é a partir 
desta data que o pretenso vencedor poderá apresentara envelope contendo a 
enunciada exigência. 
Pensar diferente seria afirmar que o licitante não precisaria estar habilitado 
quando do seu credenciomento, apresentação de propostas e oferta dos 
lances, podendo, inclusive, lograr êxito no alcance de toda o documentação 
apenas no último dia conferido para a sua apresentação. 

o documento que o Pregoeiro afirma não ser apto a garantir o habilitação 
da Recorrente, tem o condão apenas de declarar uma situação preexistente. 

de posse do Balanço Patrimonial da exercício de 2012, devidamente vigente 
na data da abertura dos propostas e oferta dos lances, não poderia o 
Pregoeiro concluir que em 3010412014 a Recorrente detivesse saúde 
financeira para honrar o contrato administrativo e o partir de 0110512014 o 
seu poder econômico tivesse desaparecido, tornando-a inabilitada para 
prosseguir nas demais fases do certame. 

requer, inicialmente o provimento do presente recurso, para que seja 
modificada a decisão atacada que a declarou inabilitada para prosseguir no 
certame. 

requer que o Pregoeiro e a Comissão de Licitação reconsiderem sua decisão 
e, na hipótese remota disto não vir a ocorrer, faça este recurso subir à 
autoridade superior..." 
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IV. DA FUNDAMENTAÇÃO: 

Analisando as razões expostas pelas empresas ZDOC TECNOLOGIA EM GESTÃO 

DOCUMENTAL este Pregoeiro, após o reexame de toda a documentação acostada aos autos do 

processo, apresenta os seguintes motivos de fato e de direito: 

As atividades exercidas diuturnamente pela Administração Pública estão, invariavelmente, 

jungidas ao princípio da legalidade, em respeito ao estado de direito e à segurança jurídica das 

relações estabelecidas. 

Tal submissão abrange também os procedimentos licitatórios, que têm como regras 

norteadoras a lei, os editais e seus instrumentos anexos, a exemplo de projetos básicos, termos de 

referências, etc. 

No caso em testilha, a questão a ser enfrentada restringe-se a data que deve ser 

considerada para verificação da validade do balanço patrimonial apresentado pela empresa 

recorrente. 

Foi apresentado o balanço patrimonial referente ao exercício de 2012, considerado válido 

pela licitante em face de a sessão de disputa ter ocorrido em 30 de abril de 2014, data limite para a 

validade daquele documento. 

Cabe ressaltar, porque oportuno, que a licitante recorrente protocolou a documentação 

habilitatória no dia 05 de maio de 2014, data a qual o pregoeiro considerou para avaliar a validade 

da documentação apresentada. 

O edital dispõe: 

"13.0 - DA HABILITAÇÃO 

13.1 A empresa detentora da proposto de menor preço deverá apresentar os 
seguintes documentos compro botá rios de habilitação e qualificação: 

13.1.2 - Para Qualificação Econômico-Financeira: 

13.1.2.2 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo 
exercício social, Já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados o mais de 3 
(três) meses da data da apresentação da proposta. O licitante deverá apresentar 
memória de cálculo, com uma casa decimal, desprezando-se as demais e com 
indicação do índice utilizado, devidamente assinada por Contador. As empresas com 
menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante 
apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, 
conforme o caso; de acordo com a Lei 8.666193. 
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13.1.2.3 - O balanço patrimonial das Sociedades Anônimas deverá ser 
publicado em Diário Oficial e em outro Jornal de grande circulação, assim coma 
registrado na Junta Comercio! (Lei n 2  6404/76); as demais formas societárias, inclusive 
as microem presas e empresas de pequeno porte, optantes do SIMPLES ou LUCRO 
PRESUMIDO são obrigados a apresentarem o balanço, acompanhado de cópia do 
termo de abertura e de encerramento do Livro Diário, autenticado pelo órgão 
competente do Registro de Comércio (Decreto-Lei 486169). 

13. 1.24 - A comprovação de boa situação financeira da empresa será 
baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 
Corrente (LC), resultante da aplicação das fórmulas: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG= 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Ativo Total 
SG= 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Ativo Circulante 
LC= -------------------------------------------------------------- 

Passivo Circulante 

13.1.2.5 - Somente serão consideradas habilitadas as empresas que 
obtiverem, nas índices acima, resultados maiores ou iguais do que 1,00 (um). Dos 
índices constarão apenas duas casas decimais, desprezando-se as demais. 

13.1.2.6 - Os índices acima deverão ser demonstrados (anexar 
memória de cálculo) pela licitante e assinado por Contador, constando o n. 2  de registro 

no Conselho Regional de Contabilidade - CRC. 

13.1.2.7- O licitante que apresentar um resultado igualou menor que 
um (c 1) em qualquer dos índices LG, SG e LC, deverá comprovar que possui patrimônio 
liquido, ou capital social líquido, de 10% do valor estimado da contratação." 

O atendimento a disposição supracitada é fundamental para a avaliação da qualificação 

econômico-financeira. 

Conforme dispõe a legislação específica, a partir de 12 de maio de 2014 o balanço exigível é 

do exercício de 2013. 

Como aferir os índices cobrados no edital sem a apresentação do balanço exigível na forma 

da lei? 

Não há, para o procedimento de pregão eletrônico, nenhuma disposição legal que considere 

que o licitante comprove o atendimento dos requisitos de habilitação considerando o dia da 
4 

RUA DUQUE DE CAXIAS N2 346- BAIRRO SÃO JOSÉ - CEP: 49015-320 ARACAJU/SERGIPE 



• 
3L 

GOVERNO DE SERGIPE 	 \> / 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

realização da sessão pública de lances, como quer e interpreta equivocadamente a recorrente, e, na 

data do protocolo da documentação exigida, apresente documentos vencidos ou não apresentáveis 

na forma da lei. 

A possibilidade de considerar o balanço apresentado (exercício 2012) ocorreria apenas para 

fase de habilitação nas licitações convencionais, reguladas pela Lei Federal n 2  8.666/93, ou para a 

modalidade de pregão presencial, na qual é considerada a data de entrega dos envelopes dos 

licitantes durante a sessão pública. 

Neste momento os licitantes deverão comprovar a sua habilitação e para demonstrar a 

regularidade da habilitação os licitantes deverão estar de posse de toda documentação no dia da 

sessão de abertura dos envelopes. 

O pregão eletrônico possui um rito próprio e diferenciado dos procedimentos licitatórios 

elencados na Lei Federal n9 8.666/93, ainda que a aquele, esta seja aplicada subsidiariamente, o 

que em nada mudaria o entendimento esposado nesta análise. 

Há entendimento unânime na doutrina e jurisprudência pátria de que o licitante, na 

modalidade pregão, deve reunir as condições necessárias à habilitação no momento em que, 

convocado pelo pregoeiro, oferece a documentação para análise. 

Se nesta ocasião não preencher as condições editalícias, deverá ser desclassificado, salvo o 

licitante enquadrado como micro ou pequena empresa e a inconsistência referir-se à 

documentação fiscal, consoante o que preconiza a Lei Complementar (Federal) n2 123/2006, 

precisamente no art. 43, caput e §§ 12 e 22. Nesta hipótese, e somente aqui, terá o licitante dois 

dias, prorrogáveis por igual período, para regularizar sua situação, de acordo ainda com o Estatuto 

das Micro e Pequenas Empresas (LC 123). 

O que interessa, portanto, é se a empresa atende ao edital no momento em que ela é 

declarada vencedora do certame (ato administrativo que declara que aquele licitante apresentou a 

proposta de menor preço e, con com itantemente, atende as exigências de habilitação). 

Em pregão não se cogita de habilitação antes do julgamento das propostas de preços. O 

licitante que oferece proposta de preços está garantindo, por assim dizer, que no momento 

adequado para a comprovação das condições de habilitação (sejam técnicas, jurídicas, econômicas 

ou fiscais) ele o poderá fazer, sob pena de se não o conseguir, sofrer as sanções administrativas 

previstas na legislação. 

É justamente esse o espírito do pregão, modalidade que foi criada para conferir mais 

agilidade às compras públicas, sem abrir mão das formalidades estritamente necessárias e dos 

Princípios Constitucionais inerentes à Administração Pública. 

Cabe ressaltar que esse é o procedimento usualmente adotado na Superintendência Geral 

de Compras Centralizadas, da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão de 
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Sergipe. Todos os pregoeiros agem assim, em todos os pregões. 

V. DO MÉRITO: 

As argumentações apresentadas pela empresa recorrente não demonstraram fatos capazes 

de demover este Pregoeiro da convicção do ato que a DESCLASSIFICOU, sendo então motivo 

insuficiente para deferimento do recurso interposto. 

Ressalte-se, ainda, que foram resguardados os princípios da legalidade, da impessoalidade, 

da moralidade, da igualdade, da publicidade, da razoabilidade, do julgamento objetivo, da 

finalidade e do justo preço, portanto, respeitadas as leis que regem a matéria e os princípios 

norteadores da modalidade pregão. 

Dessa forma, uma vez que são patentes os fundamentos acima esboçados, verifica-se que a 

decisão tomada no referido Pregão foi acertada e deve ser mantida, não prosperando, portanto, os 

argumentos aduzidos pela empresa ZDOC TECNOLOGIA EM GESTÃO DOCUMENTAL 

Improcedente, assim, a peça recursal em todos os pontos. 

Vil. CONCLUSÃO: 

Ante o exposto, pelas razões de fato e de direto já mencionadas, o Pregoeiro da 

Superintendência-Geral de Compras Centralizadas CONHECE O RECURSO, e, NO MÉRITO, NEGA 

PROVIMENTO, mantendo a decisão que declarou desclassificada a empresa ZDOC TECNOLOGIA EM 

GESTÃO DOCUMENTAL Pregão Eletrônico n.° 082/2014. 

Subam os autos à INSTÂNCIA SUPERIOR, consoante o que estabelece o art. 15, inciso XV, 

do Decreto Estadual n.° 26.531/2009. 

Aracaju/SE, 29 de maio de 2014. 

Carvalho Moura 
ro da SGCC/SEPLAG 
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PROCESSO N. 0 019.201.02883/2013-9 
ASSUNTO: Avocação de competências no âmbito do pregão eletrônico n°. 
082/2014 

DESPACHO MOTIVADO N° . 10 

Considerando 	a 	decisão administrativa exarada pelo 	pregoeiro 
responsável pela condução do certame em epígrafe, constante às folhas 

348 a 353 dos autos, referente ao recurso administrativo impetrado 
pela empresa ZDoc Tecnologia em Gestão Ambiental contra a decisão de 
desclassificá-la do certame, após análise de documentação apresentada 
em sessão pública de abertura de propostas e de disputa de lances. 

Considerando que o referido recurso teve seu mérito negado, mantendo-
se, assim, a decisão que declarou desclassificada a empresa do pregão 
eletrônico n°. 082/2014. 

Avoco, a partir da presente data e enquanto durar a tramitação do 
processo em epígrafe, a competência disposta nos incisos II e III do 
Art.9 °  do Decreto Estadual n °  26.531/2009, in verbis: 

Art. 90  Quanto ao disposto neste Decreto, 
cabe ao Superintendente-Geral de Compras 
Centralizadas: 

II - decidir os recursos contra atos do 
pregoeiro; 

III - adjudicar o objeto da licitação em caso 
de recursos, ou, ainda, quando não se 
realizarem lances durante a sessão em que se 
realizar o pregão; 

Aracaju, 30 de maio de 2014. 

JOÃO AUGj
EadoNA 

 DA SILVA 
Secretário d 	do Planejamento, 

Orça 	Gestão 



ITE 
Governo de Sergipe 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

Gabinete do Secretário 

JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO C/ 
PROCESSO: 019.201.0288312013-9 

PREGÃO ELETRÔNICO: 08212014 

RECORRENTE: Zdoc Tecnologia em Documentos e Sistemas Ltda - 
EPP. 

1. Do Recurso 

A interposição de Recurso Administrativo pela empresa Zdoc Tecnologia 
em Documentos e Sistemas Ltda - EPP se enquadra nos moldes da 
TEMPESTIVIDADE, conforme termos da legislação, em observância ao 
disposto no Art. 4°, inciso XVIII, da Lei n° 10.520/2002: 

"XVIII - Declarado o vencedor, qualquer licitante 

poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, 

quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das 
razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 

apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr 

do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos autos." 

2. Da Fundamentação 

Primeiramente cumpre-nos também destacar aqui (embasados nos incisos 
LIV e LV do art. 50  da Constituição Federal) a importância do instrumento 
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recursal para a Administração Pública, já que o mesmo pode corrigir 
possíveis omissões, dos agentes públicos, no processo de construção dos 
atos administrativos. Para reforçar tal justificativa, nos valemos das 
palavras do ilustre administrativista Hely Lopes Meirelles, que leciona com 
propriedade: 

"Os recursos administrativos são todos os meios 

hábeis a propiciar o reexame de decisão interna pela própria Administração. 

No exercício de sua jurisdição a Administração aprecia e decide as 

pretensões dos administrados e de seus servidores, aplicando o Direito que 

entenda cabível, segundo a interpretação de seus órgãos técnicos e 

jurídicos. Pratica, assim, atividade jurisdicional típica, de caráter parajudicial 

quando provém de seus tribunais ou comissões de julgamento ( ... )" 

Neste momento também cabe trazer à baila o que preceitua a lei das 
licitações sobre a obrigatoriedade da observância aos princípios da 
vinculação ao instrumento convocatório, a isonomia, a igualdade e aos que 
são correlatos. 

No ato convocatório constam todas as normas e critérios aplicáveis à 
licitação. É por meio dele que o Poder Público chama os potenciais 
interessados em contratar com ele e apresenta o objeto a ser licitado, o 
procedimento adotado, as condições de realização da licitação, bem como a 
forma de participação dos licitantes. Nele devem constar necessariamente 
os critérios de aceitabilidade e julgamento das propostas, bem como as 
formas de execução do futuro contrato. 

Neste diapasão, o instrumento convocatório (edital), deve ser 
obrigatoriamente observado, seja pelos licitantes, seja pela Administração 
Pública. A inobservância do que consta no instrumento convocatório gera 

es 
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nulidade do procedimento, visto que esse é o instrumento regulador da 
licitação. 

"Art. 41. A Administração não pode descumprir as 
normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada". 
(L.8.666193) 

O Tribunal de Contas da União já deliberou sobre o tema, como por 
exemplo, no Acordão 3474/2006 - Primeira Câmara, onde os ministros 
acordaram que: 

"O edital é a lei interna do processo de licitação, 
vinculando aos seus termos tanto a Administração Publica como os 
licitantes. Não seria aceitável que a Administração fixasse no edital a forma 
e o modo de participação dos licitantes e, no decorrer do processo ou na 
realização do julgamento, se afastasse do estabelecido. Ou ainda, que 
aceitasse de apenas um dos participantes a apresentação de proposta em 
desacordo com o estabelecido." 

Já o princípio da isonomia tem fundamento no art. 5 0  da Constituição 
Federal e está preceituado no art. 3° da Lei 8.666/93. Princípio de extrema 
importância para a licitação pública significa, segundo José dos Santos 
Carvalho Filho, 

"que todos os interessados em contratar com a 
Administração devem competir em igualdade de condições, sem que a 
nenhum se ofereça vantagem não extensiva a outro." 

Destaca-se ainda que o julgamento de qualquer proposta para um processo 
licitatório deve se apoiar em fatores concretos, pedidos pela administração, 
em confronto com o ofertado pelos licitantes, dentro dos parâmetros 

9,4 

fixados no Edital. 	

f 



11 
Governo de Sergipe 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

Gabinete do Secretário 

"O principio do julgamento objetivo afasta a 
discricionariedade na escolha das propostas, obrigando a Comissão de 
Julgamento a se ater ao critério prefixado pela Administração, levando 
sempre em consideração o interesse do serviço público. No julgamento das 
propostas, a Comissão levará em consideração os critérios objetivos 
definidos no Editei. (Marçal Justen Filho - 2005) 

Vale lembrar a jurisprudência sobre o tema da egrégia Corte de Contas da 
União, tal como: 

Jurisprudência do TCU: 

'A decisão subjetiva á rechaçada pelo ordenamento 
jurídico, que impõe o julgamento objetivo e a vincula gão ao edita?, em 
homenagem aos princípios constitucionais da isonomia, da impessoal/dado 
e da moralidade. 

O edital é a lei interna do processo de licitação, 
vinculando aos seus termos tanto a Administração Pública como os 
licitantes. Não seria aceitável que a Administração fixasse no edital a forma 
e o modo de participação dos licitantes e, no decorrer do processo ou na 
realização do julgamento, se afastasse do estabelecido. Ou ainda, que 
aceitasse de apenas um dos participantes a apresentação de proposta em 
desacordo com o estabelecido." 

Ultrapassadas essas considerações, passo ao exame do cabimento de 
recurso e contra-razão ofertado pelo Recorrente, não sem antes 
reafirmamos que a análise que ora se processa tem como norte os 
regramentos legais já insertos no preâmbulo do instrumento convocatório, a 
partir do texto constitucional e das normas infraconstitucionais e seus 
princípios. 

ela 
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3. Dos Fatos 

O Recurso é relativo à desclassificação da Recorrente no Pregão Eletrônico 
n° 082/20 14, 

"(..) motivada pelo Pregoeiro Carlos Eduardo Carvalho 
Moura, que inabilitou a participar das demais fases do certame sob a 
alegação de que o balanço Patrimonial por ela apresentado seria o de 
2012, o que teria, segundo seu entendimento, infringido o item 13.122 do 
edital e o art. 1.078 do Código Civil que determina que o balanço 
patrimonial de um ano deva ser apresentado até o último dia do mês de 
abril do ano seguinte". 

O retromencionado Pregão Eletrônico n° 082/2014 é oriundo da Junta 
Comercial do Estado de Sergipe, com o fito de contratar empresa para a 
prestação de serviços especializados de tecnologia da informação para 
atender às suas necessidades. 

Em suas razões o Recorrente alega que: 

"(..) inicialmente designada para o dia 
1110412014, a sessão para abertura das propostas e oferta dos 
lances, por erro na planilha, foi remarcada para 3010412014, 
ocasião na qual estiveram conectadas ao sistema do Banco do 
Brasil a Recorrente e demais empresas interessadas. Aberta as 
propostas e findos os lances, a Recorrente, que inicialmentejá havia 
apresentado a proposta mais vantajosa para a Administração, 
findou a sessão como pretensa vencedora; posto ter ofertado R$ 
830.000,00 (oitocentos e trinta mil reais) como valor a ser pago pela 
prestação dos serviços objeto do certame, seguida das demais que 
apresentaram valor superior. 

Detentora de toda a documentação que a tornava 
habilitada a participar do Pregão e apenas objetivando atestar sua 
situação regular no dia da abertura das propostas e ofertas dos 
lances, findou a Recorrente, que gozava do prazo de 04 (quatro) 

t 
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dias consecutivos a contar daquele momento para apresentar a 
documentação de sua habilitação, por entregá-la, após o feriado de 
]'de maio, para análise do Pregoeiro. 

Todavia, em recente decisão por este preferida e 
disponível no sistema, a Recorrente fora surpreendida com a sua 
inabilitação sob a alegação de que o balanço Patrimonial por ela 
apresentado seria a do exercício de 2012, o que teria, segundo seu 
entendimento, infringido o item 13.1.2.2 do edital e o art. 1.078 do 
Código Civil que determina que o balanço patrimonial de um ano 
deva ser apresentado até o último dia do mês de abril do ano 
seguinte. 

Ocorre que, olvidou-se o Pregoeiro que os 
documentos de habilitação exigidos do ofertante do menor preço 
devem ser aqueles que atestem estar ele devidamente habilitado 
quando da realização da sessão, tanto é que é a partir desta data 
que o pretenso vencedor poderá apresentar o envelope contendo a 
enunciada exigência (,)". 

O Pregão possui características próprias, diferenciadas das demais 
modalidades de licitação e decorrentes de sua peculiar estrutura 
procedimental, merecendo destaque aquela introduzida pela inversão na 
tradicional ordem das fases, ou seja, a aferição do atendimento pelos 
licitantes, aos requisitos da habilitação somente ocorre em relação àquele 
que apresentar a melhor proposta, o que trouxe, ao lado de pontos 
positivos, também alguns problemas práticos, conforme ensina Marçal 
Justen Filho: 

A divulgação do conteúdo da proposta incentiva a 
Administração a ser mais tolerante com a infração aos requisitos de 
habilitação. Em muitos casos, torna politicamente inviável a inabilitação do 
licitante, eis que a opinião pública não compreende a rejeição de propostas 
com números aparentemente vantajosos. Negar a procedência desse 
enfoque equivale a desconhecer a realidade dos fatos. 

A inversão das fases, tais como se passa no 
pregão é uma solução correta nos casos em que o objeto é 
suficientemente simples para ser executado por qualquer sujeito que 

ti 
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se encontre no mercado. Mais que isso, o pregão não comporta 
pesquisas mais aprofundadas sobre requisitos de habitação técnica. (..) 
Uma vez esgotada a fase competitiva, passa-se a verificação da idoneidade 
do licitante melhor classificado, São examinados exclusivamente os 
documentos pertinentes a habilitação desse sujeito. Por uma praxe 
difundida, também há exame da aceitabilidade do objeto ofertado por 
ele. Caso estejam preenchidos os requisitos exigidos, o sujeito é declarado 
vencedor. Em caso negativo, passa-se ao exame da documentação e da 
oferta do segundo melhor classificado e assim sucessivamente, até se 
identificar um sujeito que satisfaça às exigências legais e editalícias. Se e 
quando tal ocorrer, haverá a proclamação de um vencedor. O conjunto 
dessas atividades administrativas pode propiciar diversas controvérsias' 

O que efetivamente vislumbramos nos autos é que no dia 30/04/20 14, data 
esta em que foi realizado o ventilado Pregão Eletrônico, a Recorrente 
apresentou sua proposta bem como o envelope contendo a documentação 
fiscal e patrimonial da mesma contendo o Balanço Patrimonial do exercício 
findo de 2012, porque este estava vinculado á data da realização do 
certame, isto é, no momento em que o pregão estava sendo realizado, caso 
não ocorresse a inversão de fases, a Recorrente atendia de pronto ao 
disposto no item 13.1.2.2. do edital (Art. 41 da lei n° 8.666/93). 

De outro patamar, observamos que o Pregoeiro não diligenciou ou até 
mesmo consentiu em abertura de prazo por escrito para que a Recorrente 
apresentasse o Balanço Patrimonial atualizado do exercício findo de 2013, 
caso que julgamos ser desnecessário nesse momento, uma vez que naquela 
data (30/04/2014), o balanço apresentado atendia ao edital, sendo que a 
necessária apresentação do balanço patrimonial do exercício de 2013 teria a 
sua exigibilidade eficaz e legal no ato da homologação e assinatura do 
Contrato, conforme disposto na legislação pertinente. 

Vale aqui transcrever partes apontadas na peça recursal quando trata do 
assunto: 
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(..) No que concerne à qualificação econômico-
financeira, esta se apresenta como sendo o conjunto de dados que fazem 
presumir ter o licitante capacidade para satisfazer os encargos econômicos 
decorrentes do contrato, devendo, dentre outras exigências, apresentar o 
Balanço Patrimonial que apenas atesta a situação da empresa, não 
detendo este qualquer caráter constitutivo (..) Diz-se isso porque, de posse 
do Balança patrimonial do exercício de 2012, devidamente vigente na data 
de abertura das propostas e oferta dos lances, não poderia o Pregoeiro 
concluir que em 3010412014 a recorrente detivesse saúde financeira para 
honrar o contrato administrativo e a partir de 01105 12014 o seu poder 
econômico tivesse desaparecido, tornando-a inabilitada para prosseguir nas 
demais fases do certame. Isto ocorre porque, o Balanço Patrimonial não 
possui o poder de desconstituir a saúde financeira de uma empresa, mas 
apenas declarar a sua real situação (..)" 

Em sua Decisão Administrativa, o Pregoeiro Oficial refere-se ao item 13.0 
do Edital que trata da habilitação e qualificação econômico-financeira: 

"( 
... ) 13.0 - Da Habilitação: 

13.1 - Para Qualificacão Econômico-Financeira: 

13.1.2.2 — balanço Patrimonial e demonstrações 
contábeis do ultimo exercício social, já exigíveis e apresentados na forma 

da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 

sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 3 (três) meses 

da data da apresentação da proposta. O licitante deverá apresentar a 

memória de cálculo, com uma casa decimal, desprezando-se as demais e 

com indicação do índice atualizado, devidamente assinado pelo Contador. 

As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a 

exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do 

último Balanço patrimonial levantado conforme o caso, de acordo com a Lei 

8.666193. 

t 
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13,1.2.3 - O balanço patrimonial das Sociedades 

Anônimas deverá ser publicado em Diário Oficial e em outro jornal de 

grande circulação, assim como registrado na Junta Comercial (Lei n° 

6.404176) as demais formas societárias, inclusive as microempresas e 

empresas de pequeno porte, optantes do SIMPLES ou LUCRO 
PRESUMIDO são obrigadas a apresentarem o balanço, acompanhado de 

cópia do termo de abertura e de encerramento do Livro diário, autenticado 

pelo órgão competente do registro de Comércio (Decreto-Lei 486169). 

13.1.2.4 - A comprovação de boa situação financeira 

da empresa será baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultante da aplicação das 

fórmulas ( ... )" 

E fundamenta a sua decisão no sentido de que a licitante arrematadora (ora 
Recorrente), 

lo  o que interessa, portanto, é se a empresa atende 

ao edital no momento em que foi declarada vencedora do certame ( ato 

administrativo que declara que aquele licitante apresentou a proposta de 

menor preço e, concomitantemente, atende as exigências de habilitação)". 

Nessa perspectiva, cabe de início recorrer aos compêndios de contabilidade 
em busca do objetivo e do conceito contábil que utiliza-se a Administração 
Pública (art. 31, inciso 1 e parágrafos da Lei n° 8.666/93), visando 
salvaguardar os contratos celebrados advindos de certames licitatórios, em 
que são celebrados para aquisição ou prestação de serviços. 

Liquidez Geral, segundo o professor Alexandre Assaf Neto em sua obra 
"Estrutura e Análise de Balanços - Um enfoque econômico-financeiro", 
revela: 

ta 

1  Página 191, 89 edição, editora atlas, 2009 
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"a liquidez, tanto a curto como a 
longo prazo. De cada $1 que a empresa tem de divida, o quanto existe de 
direitos e haveres no ativo circulante e no realizável a longo prazo". 

Explico: Quanto maior, melhor o índice e, por conseguinte, a situação 
financeira da empresa. Assim, por exemplo, se igual a 2 a liquidez geral 
(LG=2), significa que a cada 1 (um) real de dívidas totais (curto e longo 
prazo) com terceiros (passivo circulante + exigível) a empresa conta com 2 
(dois) reais em bens e direito de curto e longo prazo (ativo circulante + 
ativo realizável a longo prazo) para saldá-la. 

Solvência Geral, por sua vez, de acordo com Silvério das neves e Paulo E. 
V. Viceconti em "Contabilidade avançada e Análise das Demonstrações 
Financeiras"2  diz: 

"( ...) 
indica quanto a empresa 

dispõe de ativo total para enfrentar as dividas totais com terceiros lançadas 

no passivo exigível". 

Explico; Quanto maior, melhor o índice e, por conseguinte a situação 
financeira da empresa. Assim, por exemplo, se igual a 2 a solvência geral 
(SG=2), significa que a cada 1 (um) real de dívidas totais com terceiros 
(passivo circulante + exigível) a empresa conta com 2 (doisO reais em 
ativos totais (ativo circulante + ativo realizável a longo prazo + ativo 

permanente) para saldá-la. 

Liquidez Corrente, nas palavras de Sérgio de Ludícibus in "Análise de 
Balanços" 3, é índice que relaciona: 

quantos reais dispomos, 

imediatamente disponíveis e conversíveis em curto prazo em dinheiro, com 

relação as dividas de curto prazo. É um índice muito divulgado e 

frequentemente considerado como o melhor indicador da situação de 

liquidez da empresa. É preciso considerar que no numerador estão 

2  Pag. 435, 15@ edição revista e atualizada, editora Frase, 2007, 

Pag 91, 9@ edição revista e atualizada, editora atlas, 2008. 
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incluídos itens tão diversos como: disponibilidades, valores a receber a 

curto prazo, estoques e certas despesas pagas antecipadamente. No 

denominador, estão incluídas as dívidas e obrigações venciveis a curto 

prazo". 

Explico: Quanto maior, melhor o índice e, por conseguinte a situação 
financeira da empresa. Assim, por exemplo, se igual a 2 a liquidez corrente 
(LC=2), significa que a cada 1(um) real em dívida exigível a curto prazo a 
empresa conta com 2 (dois) reais em recursos imediatos e disponíveis para 
saldá-la. 

ti 	Assim, conforme veicula o art. 31, inciso 1 da Lei n° 8.666/93, devem os 
índices contábeis espelhar a "capacidade financeira do licitante com vistas 
aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o 
contrato ". 

A fórmula engendrada na Lei n° 8.666/93 coíbe, não resta dúvida, a 
presença simultânea de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo e 
a denominada "garantia de participação" em um único edital de licitação, 
conforme jurisprudência da Corte de Contas da União sumulada através da 
súmula n°275. 

A demonstração contábil apresentada pela empresa arrematadora e ora 
Recorrente além de atender aos requisitos de qualificação econômico-
financeira também atendeu a todos os requisitos estabelecidos pela 
legislação aplicável a espécie, tais como Termo de bertura e Encerramento 
do Livro diário, assinatura do administrador e do contador portador de 
registro no Conselho Regional de Contabilidade - CRC, período de 
apuração da demonstração contábil (no dia da abertura das propostas, 
30/04/2014), registro na junta Comercial e autenticação. 

Outrossim, quanto a desclassificação da empresa Recorrente em Decisão 
Administrativa pelo Pregoeiro Oficial, em que alega não ter a empresa 
apresentado o Balanço Patrimonial do exercício de 2013, não merece 
prosperar pelos motivos a seguir delineados: 

í 
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1 - De fato, a empresa recorrente preenchia, no momento da disputa do 
certame, os requisitos de habilitação, considerando que naquela data, 30 de 
abril de 2014, não estaria obrigada, por Lei, a ter de apresentar o Balanço 
Patrimonial do exercício de 2013 e, sim, o de 2012, vez que assim dispõe a 
Lei 6.404/76; 

2 - O art. 31, inciso 1 da Lei 8.666/93, relativo à qualificação econômico-
financeira das licitantes, nos traz a seguinte redação: 

"Art. 31. A documentação 

relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 

- balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado 

há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;" 

Desse modo, interpretando tal dispositivo, em conjunto com o artigo 27 do 
mesmo diploma, temos como obrigatória a apresentação de balanço 
patrimonial por quem pretenda se habilitar nos certames, o qual deve ser 
entregue nos moldes estabelecidos no citado artigo 31, no formato legal 
pré-disposto; 

Ocorre que, em relação às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
(caso vertente da Recorrente), a legislação, mais especificamente a Lei n° 
9.317/96, garante para as inscritas no SIMPLES nacional, a dispensa de 
escrituração contábil para efeitos fiscais, ou seja, referidas pessoas jurídicas 
estão dispensadas da elaboração e manutenção de balanço patrimonial, 
sendo suficiente, nos termos do artigo 7° dessa lei, tão somente a ordem e 
guarda do livro caixa, livro de registro e demais documentos pertinentes à 
contabilidade da empresa; 
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Abaixo a transcrição do dispositivo em comento: 

"Art. 7 1  A microempresa e a 
empresa de pequeno porte, inscritas no SIMPLES apresentarão, 
anualmente, declaração simplificada que será entregue até o último dia útil 
do mês de maio do ano-calendário subseqüente ao da ocorrência dos fatos 
geradores dos impostos e contribuições de que tratam os arts. 3 0  e 40 . 

§ 1 0  A microempresa e a 
empresa de pequeno porte ficam dispensadas de escrituração comercial 
desde que mantenham, em boa ordem e guarda e enquanto não decorrido 
o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam 
pertinentes: 

a) Livro Caixa, no qual deverá 
estar escriturada toda a sua movimentação financeira, inclusive bancária; 

b)Livro de Registro de Inventário, 
no qual deverão constar registrados os estoques existentes no término de 
cada ano-calendário; 

c)todos os documentos e demais 
papéis que serviram de base para escrituração dos livros referidos nas 
alíneas anteriores." 

Essa Lei foi criada visando o atendimento de disposições constitucionais, 
quais sejam, os artigos 170 e 179, os quais prelecionam: 

"Art. 170 - A ordem econômica, 
fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditamos da justiça social, 
observados os seguintes princípios: 

IX - tratamento favorecido para 
as empresas de pequeno pode constituídas sob as leis brasileiras e que 
tenham sua sede e administração no Pais. 

Art. 179 - A União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresa e às 
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empresa de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico 

diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações 

administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação 

ou redução destas por meio de lei" 

Numa interpretação literal e sistemática do artigo 179 da Carta Magna, vê-
se como obrigatório para os entes federados, o tratamento diferenciado para 
microempresas e empresas de pequeno porte no Brasil e de fato isso se deu, 
através da lei 9.317/96, conforme acima mencionado; 

3 - Reforçando a idéia aqui defendida, válido e importante mencionarmos 
as decisões do STJ, transcritas abaixo: 

1. A comprovação de qualificação econômica-financeira das empresas 

licitantes pode ser aferida mediante a apresentação de outros documentos. 

A Lei de Licitações não obriga a Administração a exigir, especificamente, 

para o cumprimento do referido requisito, que seja apresentado o balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis, relativo ao último exercício social 

previsto na Lei de Licitações (art. 31, inc. 1), para fins de habilitação." 

2.RECURSO ESPECIAL N°1.223.353- AM (201010198192-6) 
RELATOR: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES 
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MANAUS 
PROCURADOR: LADYANE SERAFIM PEREIRA E OUTRO(S) 
RECORRIDO : DEPA - DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES DA 
AMAZÔNIA LTDA 
ADVOGADO: JULIANA CHAVES COIMBRA GARCIA E OUTRO(S) 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO 
DE 
SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 
CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO. MUNICÍPIO DE MANAUS-AM. 
DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE EM RAZÃO DA NÃO APRESENTAÇÃO DA 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 
DECISÃO 

3. EDcI no AGRAVO DE INSTRUMENTO N °  992.813 - PA (200710304343-
7) 
RELATOR: MINISTRO HERMAN BENJAMIN 
EMBARGANTE TELEDUTOS CONSTRUÇÕES LTDA 

-r 
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ADVOGADO : IVONE SOUZA LIMA E OUTRO(S) 
EMBARGADO : SINART SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO 
RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA 
ADVOGADO : MAURÍCIO BLANCO DE ALMEIDA E OUTRO(S) 
INTEIRES. FUNDAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS DO ESTADO 
DO PARÁ 
ADVOGADO : SUZY ELIZABETH CAVALCANTE KOURY E OUTRO(S) 
DECISÃO 
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra decisão 
monocrática (tis. 317-527-531) que negou provi'mento ao Agravo de 
Instrumento sob as seguintes argumentações: a) é inadmissível a 
apreciação de matéria fática em Recurso Especial, consoante o enunciado 
da Súmula 71STJ, e b) a qualificação econômico-financeira da empresa 
pode ser aferida mediante outros documentos, que não o balanço 
patrimonial registrado na junta comercial, mormente em se tratando de 
sociedade limitada que à época era desobrigada por lei (Código Comercial 
e Decreto 3.708/1919) de publicar e arquivar seu balanço em junta 
comercial. 

Da mesma forma proferiu julgamento o egrégio Tribunal de justiça do 
Estado de Minas Gerais: 

1. TJMG. Mandado de Segurança. Licitação. Modalidade. Pregão 
Eletrônico. Microempresa. Apresentação de Balanço Patrimonial, 
Dispensa. Embora o Editai • do Pregão tenha estendido às 
microem presas a obrigação de apresentação do balanço patrimonial do 
último exercício social para a habilitação, tal exigência não possui 
sustentação legal por ser dispensada pelo artigo 1179, §2° do Código 

Civil. 

Data: 0411012011 

Acórdão: Agravo de Instrumento n. 1.0024.10.275001-51001, de Belo 
Horizonte. 

Relator: Des. Dárcio Lopardi Mendes. 

Data da decisão: 26.07.2011. 

(i '  
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4- A análise do Pregoeiro deve sempre se fundamentar no princípio basilar 
do julgamento objetivo das condições estabelecidas no edital, não cabendo 
margem de disõricionariedade para avaliar condições não previstas no 
instrumento convocatório. 

Em sua obra "Direito Administrativo", a ilustre professora Sylvia Zanella 
di Pietro, explicando este princípio, afirma que: 

"Quanto ao julgamento objetivo, 

que é decorrência também do princípio da legalidade, está assente seu 

significado: o julgamento das propostas há de ser feito de acordo com os 

critérios fixados no edital". 

5 - Diante dos fatos narrados e de tudo aqui apresentado, acolho o presente 
RECURSO promovido pela empresa Zdoc Tecnologia em Documentos e 
Sistemas Ltda - EPP, para que seja declarada licitante vencedora do Pregão 
Eletrônico n° 082/2014. 

Gabinete da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
em Aracaju, 02 de junho de 2014. 

Vi 
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No 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

e 
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DEABERTURA 
04.121.81M0001.22 CADASTRAL 

01111/21100 
MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 
IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP 

fltruLo DO ESTASELECMENTO (NOME DE FANTASIA) 
IT CONSULTW4G 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 
62.03-1-00 - Desenvolvimento e Itencianento de programes de computador não-customizáveis 
95.11-8.00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periférlcos 
62,09-1.00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO 	 NÚMERO 	COMPLEMENTO 
R ANTONIO CARLOS DIAS SOARES 	 21 

CER 	 BPJRRCDISTRITO 	 MUNICIPK) 
49.032-290 	 FAROLANDIA 	 ARACAJU 	 ISE 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 	 0311112005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SrrUAÇÀO ESPECIAL 	 DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
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ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL / ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Número de Inscrição Municipal: 90.935-5 	CNPJ/CPF: 04.121.809/0001-22 
Nome/Razão Social: IT CONSULTING INFORMATICA LTDA EPP 
Nome de Fantasia: IT CONSULTING 
Situação: Ativa 

Autorizamos, de acordo com a Lei 1547189, o Contribuinte acima identificado a estabelecer-se 
neste município na (o) RANTONIO CARLOS DIAS SOARES, 21- FAROLANDIA - 49032-000, para o 
exercício das seguintes atividades: 

Cód. Ativ. Descrição das Atividades Dt.Início 

5202300 Desenv.Lic.prgs de cornp.customizaveis 08/05/2012 

—6203100 Desenv.lic.prgs.cornp.nao-customizaveis 08/05/2012 
6209100 Suporte tec.rnan.e outros servs.tec.info. 08/0512012 

6311900 Trat dados, prov. servs.apl.e ser.hosp.in . 0810512012 

7820500 Locacao de n'ao-de-obra ternporaria 08/0512012 

9511800 Rep.Man.cornputadores e de eq.perifericos 0810512012 

Aracaju (SE), em 27 de Maio de 2014. 

Cartão impresso através do endereço 
http://financas.aracaju.se.gov.br/financas/cartaoinscricao.wsp  de acordo coma decreto 2.629 de 
08 de Março de 2010. 

httjx/Mnaas.arau.sa.gov.brMnancaskarW&nsci1caopjnt.sp 	 1/1 



3  MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil À, 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS Ás CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS 

N°011252014-88888809 
Nome: IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP 
CNPJ: 04.121.80910001-22 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e 
inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito 
passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é 
certificado que não constam pendências em seu nome 
relativas a contribuições administradas pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida 
Ativa da União (DALI), 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas 
as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições 
previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, 
inclusive às inscritas em DALI, não abrangendo os demais 
tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em 
DALI, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 
da Lei n°8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para: 

- averbação de obra de construção civil no Registro de 
Imóveis; 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas 
de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de 
entidade ou de sociedade sociedade empresária simples; 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme 
definido pelo art.931 da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 
2002 - Código Civil, extinção deentidade ou sociedade 
empresária ou simples. 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade 
para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na 
Internet, no endereço 'chttp:/Mww.receita.fazertda.gov. br> 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB 
n°01, de 20 de janeiro de 2010. 

Emitida em 1910112014, 
Válida até 1810712014. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este 
documento. 



CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRIE 

Inscrição: 	0412180910001-22 

Razão Social: IT CONSULTING INFORMATICA LiDA EPP 

Nome Fantasia;IT CONSULTING 

Endereço: 	R ANTONIO CARLOS DIAS SOARES 211 FAROLANDIA / 
ARACAJU / SE 149032-290 

/ 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

o presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obduacões com o FGTS. 

Validade; 2610512014 a 2410612014 

Certificação Número; 2014052605085932034680 

Informação obtida em 27/0512014, às 09:32:12. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

1355204&VARPassoal 1355204&vARuf=SE&vARIi,scr.. VI 
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fl MINISTÉRIO DA FAZENDA 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DMDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP 
CNPJ: 04121.80910001-22 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do 
sujeito passivo acima identificado que verem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n 9  5.172, de 25 de outubro 
de 1966- Código Ttibutário Nacional (CTN); e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Conforme disposto nos arts, 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à 
situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições 
pre'videnciãrias e as contribuições dsshdas, por lei, a terceiros, inclusiva as inscritas em DNida Ativa do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão especifica. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www.receita.fzenda.gov.br > ou chttp://www.pgfn.fazenda.gov.bn . 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFM/RFB n 2  3, de 0210512007. 
Emitida às 07:17:28 do dia 21102/2014 <hora e data de Brasilia>. 
Válida até 2010812014. 
Código de controle da certidão: 9CDES23B.0556.903E 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 55058112014 

Identificação do Contribuinte:04.121.80910001-22 
Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE 

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica 
04.121.80910001-22 referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ficando, porém ressalvada à Fazenda 
Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento 
04.121.80910001-22 no está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE. 

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria N° 283 de 1510212001, válida por 30 (trinta) dias a partir da 
data da emissão. 

Certidão emitida em 2710512014 0948:49, válida até 2610612014 e deve ser conferida na internet no 
endereço www.sefaz.se.gov.br  pela agente recebedor. 

Aracaju, 27 de Maio de 2014 

Autenticação:201405277KWW31 

Copyiight © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe 
Av. Tancredo Neves, s/ n - Centro Administrativo Augusto Franco 

Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000 

hftns Ilsecuritv. sefaz. se.gov.br/portal/print.jsp?AppNaine=SIC&Transld=T24070&Op.. . 27/05/2014 
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE 	 & / \:&W 

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 55060212014 

Identificação do Contribuinte:04.121.80910001-22 
Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE 

Declaramos que, de acordo com as informaç6es constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa 
Jurídica 04.121.80910001-22 está regular com os recolhimentos de ICMS, ficando, porém ressalvada à Fazenda 
Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento 
04.121.80910001-22 não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE. 

Declaração emitida via Xnternet nos termos da portaria N°390 de 29105/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da 
emissão. 

Declaração emitida em 2710512014 09:56:14, válida até 26106/2014 e deve ser conferida na Internet no 
endereço www.sefaz.se.gov.br  pelo agente recebedor. 

Aracaju, 27 de Maio de 2014 

Autenticação:201405277KWX1K 

Copyrght © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe 
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco 

Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (Oxx79) 216-7000 

httns: //securitv. sefaz. se.gov.br/portal/print.jsp?AppName=SIC&Transld=T24  l62&Op... 27/05/2014 
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ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

N°. 201401096067 

CNPJ: 04.121.80910001-22 
Contribuinte: IT CONSULTIMG INFORMÁTICA LTDA EM' 

Em cumprimento à solicitação do requerente, com as características acima e 
ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar a 
qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, CERTIFICÁMOS para fins de 
direito, que mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de 
débitos em nome do contribuinte em apreço. 

Esta certidão será válida até 2910612014. 

Aracaju (SE), 26 de Maio de 2014 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço 

Código de Autenticidade: 201401096067Z991- 

Certidão emitida com base na Portada 0212007 de 2810612007 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome; IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 04.121.809/0001-22 
Certidão fl ° : 48411807/2014 
Expedição: 27/05/2014, às 10:11:44 
Validade: 22/11/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que IT CONSULTINO INFORMATICA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS) 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 04.121.80910001-22, NÃO CONSTA do 

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br ) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

t)úvidas e eugeet6es: cndtetst.jus.br  
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ESTADO DE SERGIPE 
PODER JUDICIÁRIO 

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE ARACAJU 
Fórum Gumersindo Bessa, Av. Tancredo Neves, SJN 

Centro Administrativo Augusto Franco, Capucho 
Telefone: 3226-3500 Ramal: 3542 13543 CEP: 49080-470 Aracaju-SE 

CERTIDÃO NEGATIVA 
Dados do Solicitante 
Razão Social: IT CONSULTING INFORMÁTICA LTDA 
Nome Fantasia: IT CONSULTING Natureza Certidão: Falência, 	Concordata, 

Recuperação Judicial e 
Extra-Judicial 

Domicílio: Aracaju Tipo de Juridica 
Pessoa/CPF/CNP): 04.121.80910001-22 

Data 	da 26105/2014 17:49 Data de Validade: * 2510612014 * 
Emissão: 
N° da Certidão: * 0000962222 * N° da Autenticidade: * 3902853155 * 

Certifico que NÃO CONSTA, nos registros de distribuição dos 1 0  e 20  Graus do Poder Judiciário 
do Estado de Sergipe, AÇÃO DE FALENCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
EXTRAJUDICIAL distribuída e que esteja em andamento, contra a firma acima identificada. 

Observações 

a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 6112006, de 
2911112006. 

b) Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser 
conferida pelo interessado e/ou destinatário. 

c) A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será 
necessária a emissão de uma nova certidão. 

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de 
Sergipe - www.se.jus.br  - no menu -Serviços - Certidão On Une-, utilizando o número de autenticidade 
acima identificado. 
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ANO BASE: 2013 

IT CONSTJLTING INFORMATICA LTDA ME 
CNPJ N°04.121.809/0001-22 
ARACAJU - SE 



BALANÇO PATRIMONIAL 
IT CONSULTD4G INFORMATICA LTDA ME 

ANO BASE: 2013 

ATIVO 

ATIVO CIRCULANTE. 

ATIVO DISPONÍVEL 
Caixa 	 15.337,92 
Bancos ei movimento 	 14.790,52 30.128,44 

Ç-.J 

CRÉDITOS REALIZÁVEL A C/ PRAZO 
Aplicações financeiras 	 16.412,20 
Consorcio 	 2.031,19 
Clientes 	 719.402,15 
Empréstimo a terceiros 	999.691,16 

ATIVO PERMANENTE 
IMOBILIZADO 

Veículos 
Instalações 
(-) Depreciação 
Móveis & Utensílios 
(-) Depreciação 
Computadores e Periféricos 
(-) Depreciação 
Máquinas & Equipamentos 
(-) Depreciação 
Softwares 
(-) Depreciação 

105.000,00 
6.440,00 
3.284,40 

14.724,90 
7.509,61 

40.555,68 
23.793,76 
25.608,13 
13.745,10 
5.000,00 
2.300,00 

1.737.53670 

O1°OE 0 DF A 
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155.695,84 

TOTAL DO ATIVO 
	

1 S23.360,98 

/ 
I JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

J
CERTIFICO O REGISTRO EM 2910512014 SOB N°  20140185143 

Protocolo: 141018514-3, DE 2810512014 
JIJCESE 	 7,' / ( 
Empresa:28 2 0028934 2 
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BALANÇO PATRIMONIAL 
IT CONSULTING INFORMATICA LTDA ME 

ANO BASE: 2013 

PASSIVO 

PASSIVO CIRCULANTE 
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 
INSS 12.871,96 
FGTS 9.958,87 

• 	 ISS 48.365,35 
IRRF 2.364,04 
P15 21.622,80 
COFINS 96.835,46 
IRPJ 127.455,22 
CSLL 54.460,29 

EMPRESTIMOS BANCÁRIOS 
Banco Santander S/A 	 108.673,73 
Banco do Estado de Sergipe S/A 57.789,57 

PATRIMONIO LÍQUIDO 
PATRIMONEO SOCIAL 

Capital Subscrito 
RESERVAS 

Lucros acumulados 
Reserva lega! 

APURAÇÃO DO EXERCÍCIO 
Resultado exercício 

TOTAL DO PASSIVO 

• 	 e') 
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373,933,99 gw 
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g3 166.463,30 
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dei am 
1.382.963,69 

1.923.360,98 

340.000,00 

707.421,24 
20.000,00 

315.542,45 

Aracaju (Se), 31 de Dezembro de 2013 
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Aracaju (Se), 31 de Dezembro de 2013 
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BALANÇO PATRIMONIAL 
IT CONSULTING INFORMATICA LTDA ME 

ANO BASE: 2013 
DEMONSTRATIVO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

1- RECEITA BRUTA DE VENDAS: 
1.1- SERVIÇOS 	 4.131.096,37 

2- (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS: 
2.1 - IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS 

3- (=) RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL 	 3.781.07 

4- (-) CUSTO DOS SERVIÇOS 	

y 
5- (=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL 	 2.015.008,12 
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06- (-) DESPESAS OPERACIONAIS: 
6.1- DESPESAS ADMINISTRATIVAS 	897.700,25 
6.2- DESPESAS FINANCEIRAS 	204.000,10 
6.3- DESPESAS TRIBUTARIAS 	 9.568,65 1.111.269,00 

07- (+) RECEITAS OPERACIONAIS 
7.1- Outras receitas 

7- (=) LUCRO LÍQUIDO OPERACIONAL 
	

910.328,10 

8- (-) IMPOSTO DE RENDA 
	

28.440,53 

9- (-) CONTRIB. SOCIAL 
	

11.345,12 

08- (-) LUCRO DISTRIBUIDO 
	

555.000,00 

09- (=) LUCRO FINAL DO EXERCÍCIO 
	

315.542,45 

o, -• 



• . 	 BALANÇO-PATRIMONIAL 
IT CONSULTINU INFORMATICA LTDA ME 

ANO BASE: 2013 
DEMONSTRATIVO DAS SAIDAS DE SERVIÇOS PREST 

MÊS/ANO VALOR 

JAN/2013 	. 162.972,31 

FEV/201 3 347. 523,86 

MARJ20I3 401.842,37 

ABR/2013 	 . 396.860,90 

MAI/2013 355.710,07 

JUN/2013 	 . 359.581,60 

JUL/2013 
	

294.959,21 

AGO/201 3 
	

364.190,21 

SET/201 3 
	

526.709,21 

OUT/2013 
	

317.855,21 

NOV/201 3 
	

294.959,21 

DEZ/201 3 
	

307.932,21 
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TOTAL................................................ 	4.131.096,37 

Aracaju (SE), 31 de Dezembro de 2013 



Aracaju /SE, 31 de dezembro de 20P 

BALANÇO PATRIMONIAL. 
IT CONSULTINU INFORMATICA LTDA M 

ANO BASE: 2013 
Índices 

1) Índice de Liquidez Corrente 
LC=AC 

PC 
LC= .1.22.66514 

540.397,29 

LC= 3,27 

2) Índice de Liquidez Geral 
LO = AC + ARLP 

PC + PELP 
LG= 1.767.665,14 

540.397,29 

LG= 3,27 

3) Índice de solvência Geral 
SG=AT 

PE 
SG= 1.97334$5  

540.397,29 

sci= 3,65 

4) Índice de Garantia de Capital de Terceiros 
GT= PL. 

PE 
GT= 1.433 . 59 í6  

540.397,29 

GT= 2,65 

5) Índice de Endividamento 
ET=PE 

AT 
ET= 	540.397.29 

1.973.993,85 

ET= 0,27 
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

JUNTA COMERCiAL DO ESTADO DE SERGIPE 

& k 

W 

	 o 
Atestamos para os devidos fins, que a IT CONSULTING 

	
estabelecida à Av. 

Francisco Porto n. 2  593 12 andar 51-03 Bairro Jardins - Aracaju - SE, devidamente registrada no 

Ministério da Fazenda sob o CNN nQ. 04.121.80910001-22, com registro no CRA PJ-0435, tendo como 

responsável técnico o Administrador André Luiz Perrucho Nou (CRA-SE 1.330), presta serviços técnicos 

especializados em ti. (Tecno)ogia da Informação) através do fornecimento dos seguintes serviços 

descritas abaixo: 

Especificação dos Serviços Prestados: 

• Cerenciamento e Monitoramento de Sistemas de Auto Gestão em Registro do comércio - SIARC0 - 
Condições estruturais para atender ao ORACLE, com implantação customização e manutenção de SGDB; 

• Gerenciamento de Infra-Estrutura de Rede, implementação de padrões, rotinas e procedimentos de 
seguranças de rede, analise de desempenho e de capacidade de rede através de software de 
gerenciamento ASG Sentry; 

• Serviço de Suporte e produção (analista Sênior e Pleno) através de pessoal qualificado bem como 
estrutura física remota e on-line nos atendimentos; 

• Serviço de Administração de Software de Base (analista Junior); 
• Administração de Banco de Dados Oracle, Tuning, correção de problemas em base de dados, 

processamento eletrônico de dados, envolvendo manutenção e aperfeiçoamento dos processos de 
produção; 

• Serviços operacionais de processamento eletrônico de dados envolvendo implantação de sistemas de TI 
em produção e rotinas de backup/restore; 

• Desenvolvimento de Regras de Negócio em Banco ORACLE; 

• Testes de Stress em Aplicações Web; 
• Auditoria e Avaliação de Segurança em Aplicações Web; 
• Configuação de Firewalls e Segurança de Redes Ethetnet gigabit (sistemas operacionais, serviços de rede, 

roteadores e ativos de rede), configuração e manutenção de serviços e equipamentos de rede; 
• Gestão de Conteúdo, compreendendo o desenvolvimento das seguintes atividades: higienização de 

documentos, organização, digltalização de documentos, arquivista, coordenadores de equipes, aplicação 
de busca e pesquisa de documentos, tratamentos de imagem, com acervo digitalizado de pelo menos 500 

mli documentos; 

• Administração e suporte de Servidores Windows e Linux (Red Hat e Debian); 

• Serviços de contingência de sistemas de Ti de alta disponibilidade; 
• Administração, operação e suporte de banco de dados utilizando o SGBD Oracle, SQL Server e MYSQL 

Mantendo a estrutura de alta disponibilidade de dados funcionando em regime de 24 x 7 em ambiente 

tecnológico com aproximadamente 614 estações em rede, compreendendo sede e as demais unidades regionais 
descentralizadas, e assegurando o pleno funcionamento dos serviços dependentes da Base Oracle da Junta 

Comercial de Sergipe de acordo com o Contrato de Prestação de Serviços n9. 3912008 celebrado entre a Junta 

Rua Propriá, 315 - Centro - Aracaju / SE 
http://www.jucese.se.gov ,br - CNPJ: 16.460.909/0001-62 

FONE: (79) 3234-4100 FAX: (79) 3234-4141 



JUcES 

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

JUNTA COMERCIAL DO EsnaO DE SERGIPE  

Comercial de Sergipe - JIJCESE e a empresa IT CONSULTING INFORMÁTICA LTDA, com a alocaÇO d 	!- 

recursos  de acordo com o serviço específico: 

o 
Declaramos ainda que 
excelente e dentro das 
que possa desaboná-la. 

a referida empresa presta estes serviços com desempenho considerado 
normas e demais exigências constantes do respectivo contrato, nada havendo 

Sendo referida expresso da verdade, firmamos o presente documento. 

Aracaju 01 de outubro de 2012. 

Diretor de Ti da JUCESE 
Junta comercia) de Sergipe 

&ka Ga 
cocsensdflWoIS 

dou fé. 

Confere 	

lu 
SELOH°  

Rua opri15-Centr0 Aracaju / SE 

http://WJUCeSet0Lkt  - cNN: 16.460.909/0001-62 
FONE: (79) 3234-4100 FAX: (79) 3234-4141 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 

Secretaria Administrativa 
Núcleo de Tecnologia da Informação 

ÇFrco e dou fé que a 
ie cópia é fecodução fie 

• 

5 MA17014 
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A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 
- 

SEÇÃO JUDICIARVP' L)t 

PERNAMBUCO, localizada na Av. Recife n° 6.250, Jiquiá, Recife - 
PE, ATESTA, para 

os devidos fins, que a empresa IT CONSULTING INFORMÁTICA LTDA, estabelecida à 

Av. Francisco Porto n.° 593 ? andar SL 03 
- 

Bairro Grageru, Aracaju - SE, 

devidamente registrada no Ministério da Fazenda sob o CNPJ n°. 04.121.809100
01-22,  

com registro no CRA pj-0435, tendo como responsável técnico o Administrador André 

Luiz Perrucho Nou (CRA-SE 1.330), presta serviços técnicos especializados de 

sustentação ao ambiente de infraestrutura de tecnologia da informação da JFPE 
- 

Justiça Federal de Pernambuco, através do contrato 0812012, assinado em 2310312012, 

onde atende nesta Seccional a um parque de aproximadamente 1100 equipamentos e 

1200 usuários, fornecendo 05 seguintes serviços descritos abaixo: 

• 
Suporte técnico a soluções de rede e infraestrutUra .. 

atendimento de chamados para 

de problemas, esclarecimento de dúvidas e i mplementação de mlh eorias em 
resolução 
roteadores, switches, 

soluções de gerência` circuitos de comunicação e produtos na plataforma 

Microsoft 
Suporte técnico a soluções de segurança da rede - atendimento de chamados p:araesolução

2 	
de problemas esclarecimento de dúvidas e implementação de melhorias nasuções 

de

firewall, 
IDS, Proxy, antivírus, anti-spam e demais componentes de segurança la da rede 

de comunica ão de dados 
Suporte técnico em Windows e apoio a soluções de rede- 

administração de ambiente 

Windows e a oio ao ambiente de rede 
Suporte técnico em Linux e apoio a soluções de rede - a

dministração de ambiente Linux e 

a oio ao ambiente de rede 

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram 

cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone 

comercial ou tecnicamente. 
Recife, 29 de agosto de 2012. 

MÔV ÁOc0 X~L:Ima j6  AntiréLeonarclpiLeão 

Direção do Núcleo de Tecnologia da Informação 

i4nbe £g raLeio ü Luna 
UW de NdTeatds 

'—o 
Mèçi FS84 sw Pnmwo 





/z 

1 

i,iiiúde Instituto de Promoção e de Assistência à 
.1 
	Saúde de Servidores do Estado de Sergipe 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins, que a IT CONSIJLTING INFORMÁTICA LTDA, estabelecida 
à Av. Francisco Proto,-n. 2  593 SL03 —Grageru —Aracaju —SE, devidamente inscrita no CNPJ 

sob o n9 . 04.I2l.809/0001-22, com registro no CRA PJ-0435, tendo como responsável 

técnico o Administrador 44ndré Luiz Perrucho Nau (CRA-SE 1.330), presta serviços técnicos 

especializados em V. (Tecnologia da Informação) através do fornecimento dos seguintes 

serviços descritos abaixo: 

a) Consultoria /Adnlinistração de Rede e Banco de Dados Oracle (Back end Service); 

b) Desenvolvimento de aplicações corporativas para a Web; 
e) Desenvolvimento e manutenção de sistemas nas plataformas de tecnologia .NET, 2.0 e Oracle lOg; 

d) Administraçãà, Operação, Suporte e Tuning de banco dê dados Oracle llg/SQL Server; 

e) Desenvolvimento de regras de negócio no banco de dados utilizando o conceito de bancos de 

dados ativos; 

O Serviços de integração de sistemas informatizados em plataformas heterogêneas utilizando as 

tecnologias de Web Services e XML; 
g) Serviços de manutenção Corretiva e evolutiva de sistemas informatizados nas plataformas 

heterogêneas utilizando as tecnologias de Web Services e XML; 

li) Prestação de  serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação em 

projeto acima :  de 3.570h, baseado em SGBD Oracle; 

i) Prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação em projeto 
acima de 3.570h, baseado em SGBD ABADAS/Natural; 

j) Serviço de Administação, Gerência e Suporte a servidores Windows e Linux; 

k) Serviço de suporte presenciai/.on-site operacional em hardware, software e manutenção 
preventiva e corretiva de equipamentos de informática com pelo menos 500 (quinhentas) estações 
de trabalho em eede, com sistema operacional Windows e Linux; 

1) Serviço de AdrniiistSção e suporte presencial/on-site, a SGBD em regime de atendimento 24x 7, 
em ambiente tecnológico operaclonal com aproximadamente 500 (quinhentas) estações em rede; 

m) Segurança de- redes: sistemas operacionais, firewàlls, roteadores e ativos!  de rede, analise e 

desempenho de capacidade de rede, em ambiente operdonal acima de 500 usuários; 

n) Ferramenta pára gerenclamento e Monitoramento de Sistemas, Servidores, LJnk's e infraestrutura; 

o) Dispositivo para instalação e suporte a ferramenta de gerenciamento e Monitoramento de 
Sistemas e servidores e infraestrutura (Software ASG Sentry); 

p) Gerenciamento de Projetos; 
cij Suporte a usuários para o Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Estado de Sergipe; 

r) Suporte e manutenção a sistemas implantados; 

s) Analise e Desenvolvimento de sistemas; 
t) Gestão de Conteúdo, compreendendo o desenvolvimento das seguintes atividades: Instalação e 

configuração de ferramenta de ECM, higienizaçãô de documentos, organização, indexação, 
digitalizáção de documentos, arquivista, coordenadores de equipes, Implantação e gerenciamento 
de ferramenta de 'busca e pesquisa de documentos, tratamentos de Imagem, com acervo 

digitalizado de pelo menos 1 milho de documentos. 
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"à& Instituto de Promoção e de Assistência à \YJ' 
Saúde de Servidores do Estado de Sergipe 

Mantendo a estrutura de alta disponibilidade de dados funcionando em regime de 24 x 7, e assegurando o 
pleno funcionamento dos serviços dependentes da Base Oracle e todos os sistemas do Instituto de 
Promoção e Assistência a Saúde dos Servidores de Sergipe - IPESAÚDE, de acordo com o Contrato de 
Prestação de Serviços n.9 00212008 celebrado entre o IPESAÜDE e a empresa li CONSULTING 
INFORMÁTICA LTDA, com a alocação dos seguintes recursos de acordo com o serviço específico: 

a) Modernização do Acervo Documental (implantação de solução de Gerencia 

Eletrônica de Conteúdo); 

b) GerenciamentoiMOflitOrameflto do Sistema BENNER;5 

c} Gerenciamento de Projetos; 

d) Analise e Desenvolvimento de Sistemas; 

e) Suporte de lnfraestrutura de servidores e usuários; 

f) implantação e GerenclamentO de lnfraestrutura de Redes (Zabbix/ ASG Sento); 

g) Administração de Redes e Banco de Dados; 

h) Serviço de Administração de Software de Base (Back End Servisse); 

Declaramos ainda que a referida empresa presta serviço com desempenho considerado excelente 
e dentro das normas e demais exigências constantes do respectivo contrato, nada havendo que 

possa desaboná-la. 

Sendo referida expressão da verdade, firmamos o presente documento. 

Aracaju 28 de setembro de 2012. 

Luiz AnÇLueh:si1va 
2 Informática do IPESAUDE 

UM da SUM 
Assessor GeraI 

Confere m o oriqna ?,presefltdp dou fé. 

29 MAIO 2014 r  
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Rua campos, 177 - Bairro São José - Aracaju - Sergipe 
CP.: 49015-220 -Telefone: (79)3226-2815 
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Atestamos para os devidos fins, que a IT CONSULTING INFORMÁTICA LTDA, 
estabelecida à Rua Antonio Carlos Dias Soares, n. °  21 — Farolândia - Aracaju - SE, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o n°. 04.121.80910001-22, com registro no CRA PJ-
0435, tendo como responsável técnico o Administrador André Luiz Perrucho Nou 
(CRA-SE 1.330), presta serviços técnicos especializados em Ti. (Tecnologia da 
Informação) através do fornecimento dos seguintes serviços descritos abaixo: 

/ 
/ 

aX 

Especificação dos Serviços Prestados: 

a) Consultoria /Administração de Rede e Banco de Dados Oracle (Back end 
Service); 

b) Desenvolvimento de aplicações corporativas para a Web; 
e) Desenvolvimento e manutenção de sistemas nas plataformas de tecnologia 

.NET, 2.0 e Oracle lOg; 
d) Administração, Operação, Suporte e Tuning 	de banco de dados Oracle 

llg/SQL Server; 
e) Desenvolvimento de regras de negócio no banco de dados utilizando o conceito 

C2 de bancos de dados ativos; 
1) Serviços de integração de sistemas informatizados em plataformas heterogêneas 

utilizando as tecnologias de Web Services e XML; 
g) Serviços de manutenção Conetiva e evolutiva de sistemas inforinatizados nas 

plataformas heterogêneas utilizando as tecnologias de Web Services e XML; 
h) Prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas de 

informação em projeto acima de 3.5 70h, baseado em SGBD Oracle / Postgre; 
i) Serviço de Administração, Gerencia e Suporte a servidores Windows e Linux; 
j) Serviço de suporte presencial/on-site operacional em hardware, software e 

manutenção preventiva e conetiva de equipamentos de informática com pelo 
menos 100 estações de trabalho em rede, com sistema operacional Windows e 
Linux; 

k) Serviço de Administração e suporte presenciallon-site, a SGBD em regime de 
atendimento 	24 	x 	7 	, 	em 	ambiente 	tecnológico 	operacional 	com 
aproximadamente 100 estações em rede; 

1) Segurança de redes: sistemas operacionais, firewalls, roteadores e ativos de 
rede, analise e desempenho de capacidade de rede, em ambiente operacional 
acima de 500 usuários; 

m) Ferramenta para gerenciamento e Monitoramento de Sistemas, Servidores, 
Link's e infraestrutura; 

n) Dispositivo para instalação e suporte a ferramenta de gerenciamento e 
Monitoramento de Sistemas e servidores e infraestrutura; 
Gerenciamento de Projetos; 
Suporte a sistemas implantados; 
Analise e Desenvolvimento de sistemas (analista Sênior e pleno); 
Expertise e qualificação para concepção e implantação de 
metodologias de desenvõlvimento de aplicações Web 
Transferência de Know-how e Mentorin 
elaboração e gerenciar projetos, com trem 
conteúdo Sistema de Gestão de Atividades 

o) 
p) 
q) 
r) 

s) 

arquitetura e 





























































































































e dou [é que a : 
unte, cópia é reproduçéo fie 

°bt4ÇJ°C 
	

MA] 2014 

Ir L 

II e 



( 

ORACLC 
Certified Specialist 

THIs CERTIFIES THAT 

Victor Danner Santos Gama 
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Oracle WebCenter Content 11 g 
Certified Implementation Specialist 

D Is REc0GNIZED B ORACLE UNIVERSITY As A 

CER'rIFIED SPECIALIST 

March 18, 2014 
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Atestamos para os devidos fins, que o Sr. BRUNO ALMEIDA MACHADO, Analista de Sistemas da 
empresa IT CONSULTING INFORMÁTICA LIDA, estabelecida à Av. Francisco Proto, n.9 593 5103 - 
Bairro Grageru - Aracaju -. SE, devidamente inscrita no CNPJ sob o tiL 04.121.80910001-22, 
prestadora de serviços ao instituto de Promoção e Assistência a Saúde dos Servidores de Sergipe - 
IPESAÚDE através de contrato de prestação de serviços ti.9  00212008, presta serviços técnicos 
especializados em Ti. (Tecnologia da Informação) , com experiência e conhecimentos das 
seguintes expertise descritas abaixo: 

a) Experiência e conhecimento avançado em Sistema de Saúde BENNER 

b) Conhecimento avançado em banco de dados Oracle e linguagem PL/SW.; 
c) Experiência. . no desenvolvimento de regra de negócios em banco de dados Oracle; 
d) Experiência:em teste de Software, teste de stress em aplicações Web; 
e.) Experiência em.analise, desenvolvimento, manutenção e teste de software; 
f) Experiência,~ eerencia de Projetos; 
g) Experiência em ECM Enterprise Content Management Oracle - ferramenta de gestão de 

Conteúdo; 
h} Experiência em instalação, configuração e gerenciamento de softwares; 
1).. Experiência em desenvolvimento e manutenção de software e Webdesiger; 

Declaramos ainda que a referida profissional presta serviço com desempenho considerado 
excelente e dentro das normas e demais exigências constantes do respectivo contrato, nada 
havendo que possa desabonar sua conduta técnica profissional. 

Sendo referida expressão da verdade, firmamos o presente documento. 

Aracaju 28 de setembro de 2012. 

Luiz 4$tonio Uõhôa da Silva 
Assessor Gerade Informática do IPESAUDE 

Rua Cpmpos, 17,7 - airro São José - Aracaju - Sergipe 
CE?.: 4901 -  O - Telefone: (79)3226-2815 



iÚde Institutó de Promoção e de Assistência à 
• Saúde de Servidores do Estado de Sergipe 

Atestamos para os devidos fins, que o Si. JUCIMARA DOS SANTOS FONTES, Analista de Sistemas 
da empresa IT CONSULTING•INFORMÁTJCA LIDA, estabelecida à Av. Francisco Proto, n.Q 593 $103 
- Bairro Grageru - Aracaju - SE, devidamente inscrita no CNPJ sob o nt 04.121.80910001-22, 
prestadora de serviços ao Instituto de Promoção e Assistência a Saúde dos Servidores de Sergipe-
IPESAÚDE através de contrato de prestação de serviços n. 2  00212008, presta serviços técnicos 
especializados em T.l. (Tecnologia da Informação) , com experiência e conhecimentos das 
seguintes expertise descritas abaixo: 

Experiência e conhecimento específicos dos Serviços Prestados: 

a) Conhecimento avançado em banco de dados Oracle e linguagem PL/SQL; 

b) Experiência em desenvolvimento e manutenção de software; 
c) Experiência em Gerencia de Projetos; 
d) Experiência em ECM Enterprise Content Management Oracle - ferramenta de gestão de 

Conteúdo; 
e) Conhecimento Avançado em administração, gerenciamento, e monitoração de 

lnfraestrutura de redes, com operacionailzação do software ASG Sentry, Zabblx e Cacic; 
f) Experiência em instalação, configuração e gerenciamento de softwares; 
g) Experiência em instalação, configuração e gerenclamentode redes; 

h) Experiência em instalação, configuração e gerenciamento de hardware; 
1) Experiência em desenvolvimento e manutenção de software; 

Declaramos ainda que a referida profissional presta serviço com desempenho considerado 
excelente e dentro das normas e demais exigências constantes do respectivo contrato, nada 
havendo que possa desabonar sua conduta técnica profissional. 

Sendo referida expressão da verdade, firmamos o presente documento. 

Aracaju 28 de setembro de 2012. 

Ahôa da Silva 
AessorGerMjcado1PE5AUDE rInnfornnuM

Luiz 

Ruacimpos, 177 - José - Aracaju - Sergipe 	
- 

CEP.: 49015-220 - Telefone: '(79)3226-2815 
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búde Instituto de Promoção e de Assistência à 
Saúde de Servidores do Estado de Sergipe 

v» . 
ATEStADO DECAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL 

Atestamos para os devidos fins, que o Sr. JOSÉ CARLOS SENA DA SILVA, Analista de Sistemas da 
empresa Ii CONSULTING INFORMÁTICALTDA, estabelecida à Av. Francisco Proto, n.2 593 51.03 - 
Bairro Grageru - Aracaju - SE, devidamente Inscrita no CNPJ sob o n2. 04.121.80910001-22, 
prestadora de serviços ao Instituto de Promoção e Assistência a Saúde dos Servidores de Sergipe - 
IPESAÚOE através de contrato de prestação de serviços n.2 00212008, presta serviços técnicos 
especializados em T.l. (Tecnologia da Informação) , com experiência e conhecimentos das 
seguintes expertise descritas abaixo: 

Experiência e conhecimento específicos dos Serviços Prestados: 

a) Experiência e conhecimento avançado em Sistema de Saúde.BENNER 
b) Experiência e conhecimento avançado nas ferramentas REPORT e SI da BENNER; 
c) Conhecimento avançado em banco de dados Oracle e linguagem P1/SQL; 
d) Experiência no desenvolvimento de regra de negócios em banco de dados Oracle; 

C) Experiência em teste de software, teste de stress em aplicações Web; 
f) Experi6nc)a em analise, desenvolvimento, manutenção e teste de software; 
g) Experiência em Gerencia de Projetos; 
h) Experiência em ECM Enterprise Content Management Oracle - ferramenta de gestão de 

Conteúdo; 
i) Experiência em Instalação, configuração e gerenclámento de softwares; 
J) Experiência em desenvolvimento e manutenção de software e Webdeslger; 

Declaramos ainda que. :a referida profissional presta serviço com desempenho considerado 
excelente e dentro das  normas ..e..demais exigências constantes do respectivo contrato, nada 
havendo que possa desabonar sua conduta técnica profissional 

Sendo referida expressão da verdade, firmamos o presente documento. 

Aracaju 28 de setembro de 2012. 

& 

Luizntonjo Uchôa da Silva 	* 
Assessor (3e41 de Informática do IPESAUDE 

Rua Campos, 177 - Bairro São José - Aracaju - Sergipe 
CEP.: 49015-220 - Telefone: (79)3226-2815 

tji MAl2014 
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Inesaúdë 
Instituto de Promoção e de Assistência 

r Saúde de Servidores do Estado de Sergipe 

Atestamos para os devi dos fins, que o .Sr. JONATAS DE OLIVEIRA, Consultor de lnfraestrUtUra da 
empresa IT CON$ULTING INFORMÁTICA LTDA, estabelecida à Av. Francisco Prato, n.2 593 SL03 - 

Bairro Grageru - ArcajU - SE, devidamente inscrita no CNPJ sob o n 2 . 04.121.80910001-22. 

prestadora de serviços ao Instituto de Promoção e Assisiência a Saúde dos Servidores de Sergipe - 

IPESAÚDE através de contrato de prestação de serviços 01  00212008, presta serviços técnicos 

especializados em T.l.. (Tecnologia da informação), com experiência e conhecimentos das 

seguintes expertises descritas abaixo: 

Experiência e conhecimento específicos dos Serviços prestados: 

a)
Conhecimento avançado em Sistema operacional Windows Server, Unux, Windows 7, 

0ff ice; 

b) Experiência em instalação de Hardware; 

c) Experiência em instalação de software operacional; 

d) Experiência em instalação, configuração e gerenciamento de softwares operacionais; 

e) Experiência em instalação, configuração e gerencianlento de redes; 

f) Experiência em ipstIaçâo, configuração e gerenciafliento de hardware. 

Declaramos ainda que o referido profissional presta serviço com desempenho considerado 
excelente e dentro das normas e demais exigências constantes do respectivo contrato, nada 

havendo que possa desabonar sua conduta técnica profissional. 

Sendo referida expressão da verdade, firmamos o presente documento. 

Aracaju 28 de setembro de 2012. 

Vn=Luiz 	lJchôada Silva 
Assessor Gerormática, do IPESAUDE 

que 1 

0 
w M 	lTesa veídaG,,~ 

Rua campos, 177 - Bairro São José - Aracaju - Sergipe 

CEP.: 49015-220 - Telefone: (79)3226-2815 
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Atestamos para os devidos fins, que o Sr. MATHEUS LISBOA DOS SANTOS, Analista de 

Infraestrutura Sênior da empresa rr CONSULTING INFORMÁTICA LTDA, estabelecida à Rua 

Antônio Carlos Dias Soares, n.2 21, Bairro Farolêfldia - Aracaju - SE. devidamente Inscrita no CNPJ 
sob o n2. 04.121.80910001-22, prestadora de serviços a Empresa de Desenvolvimento 
Agropecuário de Sergipe - EMDAGRO através de contrato de prestação de serviços n.2 4012008, 
presta serviços técnicos especializados em T.l. (Tecnologia da informação), com experiência e 

conhecimentos das seguintes expertlses descritas abaixo: 

48 

Experiência e conhecimento específicos dos Serviços Prestados: 

a) Conhecimento avançado em administração de rede 
ti) Conhecimento avançado em Sistema Operacional Windows Server, Linux, Windows 7, 

Office; 

c)
Conhecimento Avançado em gerencla e monitoraç5o de InfraestrutUra de redes; 

d) Experiência em instalação de Hardware; 

e) Experiência em Instalação de software operaclonai; 

9 Experiência em instalação, configuração e gerenciamento de softwareS operacionais; 

g) Experiência em instalação, configuração e gerenciamento de redes; 

h)
Experiência em instalação, configuração e gerenciamento de hardware, Link's e VPN's; 

1) Experiência em configuração de firewall e em segurança de redes 
j) Experiência em administração de servidores Windows e Linux 

Declaramos ainda que a referida profissional presta serviço com desempenho considerado 
excelente e dentro das normas é demais exigências constantes do respectivo contrato, nada 

havendo que possa desabonar sua conduta técnica profissional. 

Sendo referida expressão da verdade, firmamos o presente documento. 

Aracaju 19 de novembro de 2013. 

de Araújo Sonsa 
Assessoria 
	 4a Infonnaçào - EMDAGRO 

\. 

dou (é 

2014 
i.•Ij 
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Atestamos para os devidos fins, que o Sr. ELITON DE ARAUJO SANTOS, Analista programador da 

empresa EI CONSULTING INFORMÁTICA LTDA, estabelecida à Rua Antônio Carlos Dias Soares, n.Q 

21, Bairro Farolândia - Aracaju - SE, devidamente Inscrita no CNPJ sob o n2. 04.121.8091000122, 
prestadora de serviços a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe - EMOAGRO 
através de contrato de prestação de serviços n.2 401200 presta serviços técnicos especializados 

em T.l. (Tecnologia da Informação), com experiência e conhecimentos das seguintes expertlses 

descritas abaixo: 

Experiência e conhecimento específicos dos Serviços prestados: 

a)
Experiência e conhecimento avançado em Sistema de Gestão de Atividades SIGA; 

b) Experiência e conhecimento avançado em manutenção e 
operacionalização de Sistema de 

Gestão de Atividades SIGA; 

c)
Experiência no desenvolvimento de regra de negócios em banco de dados Oracle; 

d)
Experiência em teste de Spftware, teste de stress em aplicações Web; 

e)
Experiência em analise, desenvolvimento, manutenção e teste de software; 

f) Experiência em instalação, configuração e gerenciamentO de softwares; 

g) Experiência em desenvolvimento WEB Webdesiger; 

Declaramos ainda que a referida profissional presta serviço com desempenho considerado 
excelente e dentro das normas e demais exigências constantes do respectivo contrato, nada 

havendo que possa desabonar sua conduta técnica profissional. 

Sendo referida expressão da verdade, firmamos o presente documento. 

Aracaju 19 de novembro de 2013. 

Assessoria 

de Araújo Sonsa 
Informação - EMDAGRO 
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ATESTAI)() 1)1: (:AI'ACIDADE FÉ(\I(iA rRoFIssuoNAt. 

Atestamos para os devidos fins, que o Sr. RAFAEL OLIVEIRA MENDONÇA, 
Consultor de Infraestrutura da empresa IT CONSULTING INFORMÁTICA 
LTDA, estabelecida à Rua Antônio Carlos Dias Soares, n.° 21, Bairro Farolândia - 
Aracaju - SE, devidamente inscrita no CNPJ sob o n o. 04.121.809/0001-22, prestadora 
de serviços a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe - EMDAGRO 
através de contrato de prestação de serviços ri.' 40/2008, presta serviços técnicos 
especializados em T.I. (Tecnologia da Informação), com experiência e conhecimentos 
das seguintes expertises descritas abaixo: 

Experiência e conhecimento específicos dos Serviços Prestados: 

a) Conhecimento avançado em Sistema Operacional Windows Server, Linux, 
Windows 7, Office; 

b) Conhecimento Avançado em gerência e monitoração de Infraestrutura de redes; 
e) Experiência em instalação de Hardware; 
d) Experiência em instalação de software operacional; 
e) Experiência em instalação, configuração e gerenciamento de softwares 

operacionais; 
1) Experiência em instalação, configuração e gerenciamento de redes; 
g) Experiência em instalação, configuração e gerenciamento de hardware; 
h) Experiência em configuração de firewall e em segurança de redes 
O Experiência em administração de servidores Windows e Linux. 

Declaramos ainda que o referido profissional presta serviço com desempenho 
considerado excelente e dentro das normas e demais exigências constantes do respectivo 
contrato, nada havendo que possa desabonar sua conduta técnica profissional. 

Sendo referida expressão da verdade, firmamos o presente documento. 

Aracaju 19 de novembro de 2013. 

Josfrrkr*%de Araújo Sousa 
Assessoria de$cn$'okiaba Informação - EMDAGRO 
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Atestamos para os devidos fins, que o Sr. ÂNGELO HAMILTON SANTOS, 

Consultor de InfraestrUtura 
da empresa IT CONSULTING INFORMÁTICA 

LTDA, estabelecida à Rua Antônio Carlos Dias Soares, n. °  21, Bairro Farolândia - 

Aracaju— SE, devidamente inscrita no CNPJ sob o n°. 04.121.809/000122, prestadora 
de serviços a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe - EMDAGRO 
através de contrato de prestação de serviços n. °  40/2008, presta serviços técnicos 

especializados em T.I. (Tecnologia da I nformação), com experiência e conhecimentos 

das seguintes expertises descritas abaixo: 

Experiência e conhecimento específicos dos Serviços Prestados: 

Conhecimento avançado em Sistema Operacional Windows Server, Linux, 

Windows 7, Qffice; Conhecimento Avançado em gerencia e monitoração de InfraestrUtura de redes; 

Experiência em instalação de Hardware; 
Experiência em instalação de software operacional 
Experiência em instalação, configuração e gerenciamento de softwares 

operacionais; 
Experiência em instalação, configuração e gerenciamento de redes; 

Experiência em instalação, configuração e gerenciamento de hardware; 

Experiência em configuração de firewall e em segurança de redes 
Experiência em administração de servidores Windows e Linux. 

Declaramos ainda que o referido profissional presta serviço com desempenho 
considerado excelente e dentro das normas e demais exigências constantes do respectivo 
contrato, nada havendo que possa desabonar sua conduta técnica profissional. 

Sendo referida expressão da verdade, firmamos o presente documento. 

Aracaju 19 de 
	de 2013. 

José 
Assessoria de te) 

Araújo Sousa 
Informação - EMDAGRO 
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SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLAG-SE 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS - SGCC!SEPLAG 
ATT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

[ii 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 08212014 
PROCESSO N° 019.201.0288312013-9 

Objeto: contratação de empresa para prestar serviços especializados de tecnologia da informação 
para atender às necessidades da Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE, conforme 
especificaçôestécnicas detalhadas constantes deste edital e seus anexos. 

DECLARAÇÃO SOBRE EMPREGADOS MENORES 

Prezados Senhores, 

A empresa A IT CONSULTING INFORMÁTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob n° 04.121.80910001-22, com 
sede localizada na Rua Antonio Carlos Dias Soares, n.° 21, Bairro Farolândia, Aracaju-SE, por intermpedio 
do seu representante legal o Sr. André Luiz Perrucho Nou, portador da carteira de Identidade n.° 575.774 
SSP/SE, e do CPF n.° 350.299.275-49, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 
de dezesseis anos. 

Ressalva: não emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

2014. 

CA LTDA ME. 
o Nou 

-SéctÓ Administrador 
R.G. 575.774 SSP/SE 
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A 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLAG-SE 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS - SGCCISEPLAG 
ATT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

SEPLAo,sc 
PREGÃO ELETRÔNICO N°08212014 	 RoemQi,jjff, 
PROCESSO N° 019.201.0288312013-9 	 )- 

A/C - Sr. Carlos Eduardo Carvalho Moura - PregoeiroISEPLAG 

Prezado Senhor, 

A empresa A IT CONStJLTING INFORMÁTICA LTD&, inscrita no CNPJ sob n° 04.1 21 .80910001-22, com 
sede localizada na Rua Antonio Carlos Dias Soares, n.° 21 - Bairro Farolândia, Aracaju-SE, vem por meio 
deste protocolar tempestivamente nossa Proposta de Preços e Documentação de Habilitação, composta de 
01 (um) volume, referente ao Pregão Eletrônico n.° 08212014 e processo supracitado, conforme solicitado 
via sistema eletrônico. 

Aracaju, 	de 2014. 

, -4, 

IT CONSLJL 
	

DRMATICA LTDA ME. 
ai Junior 
Comercial 
191 SSP/SE 
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A 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLAG-SE \J 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS - SGCCISEPLAG 
ATT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 08212014 
PROCESSO N° 019.201.0288312013-9 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

Prezados Senhores, 

A empresa A IT CONSULTING INFORMÁTICA LTDA., inscrita no CNRJ sob n0 04.121.80910001-
22, com sede localizada na Rua Antonio Carlos Dias Soares, n.° 21 Bairro: Farolândia, Aracaju-
SE, por intermpedio do seu representante legal o Sr. André Luiz Perrucho Nou, portador da 
carteira de Identidade n.° 575.774 SSP/SE, e do CPF n.° 350.299.275-49, DECLARA, para fins 
legais, para fins do dispositivos no inciso VII do artigo 40  da Lei n.° 10.520, de 17 de julho de 2002, 
que cumpre plenamente ás condições de habilitação referente a licitação em epígrafe. 

Aracaju, 29 maio de 2014. 

R.G. 575.774 SSP/SE 
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c 
A 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLAG-SE 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS - SGCCISEPLAG 
ATt COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 08212014 
PROCESSO N° 019.201.0288312013-9 

LI 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 

Prezados Senhores, 

A empresa AlT CONSULTING INFORMÁTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob n° 04.121.80910001-  
22, com sede localizada na Rua Antonio Carlos Dias Soares, n.° 21 Bairro: Farolândia, Aracaju-
SE, por intermpedio do seu representante legal o Sr. André Luiz Perrucho Nou, portador da 
carteira de Identidade n.° 575.774 SSP/SE, e do CPF n.° 350.299.275-49, DECLARA, para fins 
legais, ser microempresa/enipresa de pequeno porte nos termos do artigo 3 0  da lei complementar 
n.° 12312006, não estando em incurso nas exclusões do §4so ciutado artigo. 

Aracaju, 	de 2014. 

ME. 
Nou 

R.G. 575.774 SSPJSE 
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A 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLAG-SE 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS - SGCCISEPLAG 
ATt COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 08212014 
PROCESSO N° 019.201.0288312013-9 

PROPOSTA COMERCIAL 

Objeto: contratação de empresa para prestar serviços especializados de tecnologia da informação 
para atender às necessidades da Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE, conforme 

'--' especificaçôestécnicas detalhadas constantes deste edital e seus anexos. 

Prezados Senhores, 

A IT CONSULTING INFORMÁTICA LTDA ME., empresa de prestação de serviços, estabelecida na Rua 
Antonio Carlos Dias Soares, n.° 21, Bairro Farolândia, Aracaju-SE, CEP: 49.032-290, inscrita no CNPJ sob 
n°04.121.809/0001-22, vem pela presente, apresentar Proposta Comercial contratação de empresa para 
prestar serviços especializados de tecnologia da informação para atender às necessidades da Junta 
Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE, conforme especificaçõestécnicas detalhadas constantes deste 
edital e seus anexos. 

Informamos que: 

Declaramos para os devidos fins, que tomamos conhecimentos e concordamos com todas as 
condições estabelecidas pelo edital e seus anexos. 

• Possuímos estrutura física local própria, e profissionais qualificados para prestação dos serviços 
descriminados na proposta técnica. 

de 2014. 

AL LT] 
And 
	

Nou 
Sócio Adm1iistrador 

R.G. 575.774 SSP/SE 
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PROPOSTA COMERCIAL 

Objeto: contratação de empresa para prestar serviços especializados de tecnologia da informação para 
atender às necessidades da Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE, conforme 
especificaçõestécnicas detalhadas constantes deste edital e seus anexos. 

LOTE 01 

\ 	01 Administração de Redes Horas 9.072 R$ 	22,00 R$ 199.584,00 

02 Administração de Banco de Dados Horas 1.512 R$ 	33,50 R$ 	50.652,00 

03 Análise de Sistemas Horas 7.728 R$ 	32,00 R$ 247.296,00 

04 Auxilio de Informática Horas 2.268 R$ 	19,00 R$ 	43.092,00 

05 Programação Horas 2.268 R$ 	21,7Õ R$ 	49.215,60 

06 Preparação Horas 4.536 R$ 	20,00 R$ 	90.720,00 

07 Supervisão Horas 2.268 R$ 	2100 R$ 	47.628,00 

08 Webdesigner Horas 1.512 R$ 	22,00 R$ 	33.264,00 

09 Coordenação de Equipe e Projeto Horas 1.512 R$ 	35,00 R$ 	52.920,00 

10 Testes de software Horas 1.000 1 R$ 	17,90 R$ 	17.900,00 

s 



1 =1 
CONDIÇÕES 

• Prazo de Validade da Proposta: 
O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da 

data da sessão de abertura da licitação, conforme edital. 

• Local da Prestação dos Serviços: 
Os serviços deverão serão prestados na sede da Junta Comercial do Estado de Sergipe - 

JUCESE, localizada na Rua Propriá, n0 315, Bairro Centro, CEP 49.010-020, Aracaju(SE, bem como 
nos demais municípios do Estado de Sergipe que se fizerem necessários, conforme projeto 
básico anexo a este edital. 

o Condições de Pagamento: 

O pagamento será efetuado após liquidação dadespesa por meio de crédito em conta 
corrente indicada pelo licitante(s) vencedor(es), no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, 
mediante a apresentação de Nota FiscallFatura, devidamente certificada pelo Setor responsável 
pelo recebimento da JUCESE. 

Nos preços cotados estão inclusos todos os custos diretos e indiretos relativos ao 
cumprimento integral do objeto, envolvendo, dentre outras despesas, tributos de qualquer natureza, 
impostos, taxas, transportes, seguro, encargos sociais, direitos trabalhistas e previdenciários. 

Prazo para a Prestação dos Serviços: 

O prazo de prestação dos serviços será de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) 
meses. 

o Declaração: 

Declaramos para os devidos fins, que a proposta apresentada inclui todas e quaisquer 
despesas necessárias para o fiel cumprimento do objeto desta licitação, inclusive todos os custos 
com material de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o 
pessoal da contratada, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais 
empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, alugueis, 
administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou 
indiretamente, se relacione com o fiel cumprimento IT Consulting Informática, das obrigações. 

Declaramos para os devidos fins, que possuímos estrutura física local própria, e 
profissionais qualificados para prestação dos serviços descriminados na proposta técnica. 

o 
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. Pessoa Credenciada para Assinar Contrato: 

Nome: André Luiz Perrucho Nou 
Cargo: Sócio Administrador 
Profissão: Empresário 
RG.: N.° 575.774 
CPF.: N.° 350.299.275-49 
Nacionalidade: Brasileira 
Estado Civil: casado. 

Aracaju, 29 maio de 2014. 

Luiz Pbrrutho Nou 

R.G. 575.774 SSPISE 

ME. 
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ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DOS SERVIÇOS E SUB-ATIVIDADES/ 
EXECUTADAS EM CADA ATIVIDADE ESPECIALIZADA: 

1. OBJETO 
Contratação de empresa para prestar serviços especializados de tecnologia da informação para 
atender às necessidades da Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE, conforme 
especificaçõestécnicas detalhadas constantes deste edital e seus anexos. 

2. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Serviços de suporte em microinformática, administração e suporte em redes; digitalização de 
documentos, compreendendo tratamento de imagem, indexação de imagem, higienização e 
preparação de documentos; serviços de supervisão de bureaus de digitalização; webdesigner; 
programação de sistemas; análise de sistemas; de testes de softwaree serviços de coordenação de equipe 
e projeto. 

Para a execução dos serviços descritos acima, previstos no escopo do objeto deste certame Iicitatário, 
serão contratadas horas técnicas das seguintes especificidades: 

01 Administração de Redes Horas 9.072 

02 Administração de Banco de Dados Horas 1.512 

03 Análise de Sistemas Horas 7.728 

04 Auxílio de Informática Horas 2.268 

05 Programação Horas 2.268 

06 Preparação Horas 4.536 

07 Supervisão Horas 2.268 

08 Webdesigner Horas 1.512 

09 Coordenação de Equipe 	Projeto Horas 1.512 

10 Testes de software Horas 1.000 
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3- DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

Todas as atividades deverão ser desenvolvidas em consonância com as plataformas de tecnologia já 
adotadas pela JUCESE, descritas neste projeto, as quais envolvem todos os aplicativos desenvolvidos ou 
adquiridos pela própria Junta Comercial do Estado de Sergipe, conforme requisitos técnicos a seguir 
descritos: 

a) Ser concebido sobre uma arquitetura orientada a serviços (SOA - Service Oriented 
Architecture), permitindo assim que as funcionalidades possam ser facilmente acossadas de 
outras aplicações, o que possibilita uma fácil integração com os sistemas existentes, tais como o 
SIARCO; 

b) Utilizar tecnologias e recursos já instalados e utilizados pela JUCESE nas aplicações e parque de 
servidores atuais, ou seja, as aplicações devem serconcebidas com todas as funcionalidades na 
Web utilizando a tecnologia NET 2.0, sendo assim executadas pelo Microsoft Internet 
Information Server, e armazenar seus dados no Banco de Dados ORACLE, versão lOg 
(10.2.0.3) já de propriedade da JUCESE e um Sistemade Gerenciarnento de Banco de Dados 
(SGBD) que oferece recursos para processamento e consultas textuais, bem como permite 
o gerenciamento de grandes volumes de informações através de recursos nativos de escalabilidade 
e disponibilidade: cluster de servidores com balanceamento de carga, particionamento de tabela, 
backup on-linee site de backup; 

c) Garantir que todos os componentes da solução, aplicação, SGBD e servidor de aplicação; 
d) Oferecer recursos de integração e autenticação a partir de serviços de diretórios; 
e) Garantir a integração com o portal da INTRANET da JUCESE, permitindo assim que a 

aplicação possa ser acessada transparentemente a partir do portal, como também o 
gerenciamento de segurança e permissões de acessos definidas pelo portal seja totalmente 
utilizada nas validações de pemissão dos recursos da aplicação; 

f) Todo o código fonte produzido, através do desenvolvimento de softwarese demais atividades, será 
da JUCESE; 

g) Garantir que todos os componentes da solução, aplicação, SGBD e servidor de aplicação, ofereçam 
suporte com garantia SLA de no máximo 24 horas. 

3.1- Gerenciamento e Monitoramento do Sistema de Auto Gestão em Registro do Comércio 
- SIARCO (condições estruturais para atender à base de dados ORACLE): 

Os serviços de gerenciamento e monitoramento do Sistema de Auto Gestão em Registro de 
Comércio compreendem: 

a) Gerenciamento e monitoramento a utilização à distância nas três opções possíveis: Terminais, 
acesso via internet e através de emuladores de terminais - WTS; 

b) Gerenciamento e monitoramento do fluxo de dados gerado pelo sistema SIARCO; 
c) Gerenciamento e monitoramento do uso dos recursos do sistema operacional; 
d) Configuração de softwaree hardwarepara atendimento as instalações do sistema SIARCO; 
e) Gerenciamento e monitoramento da tecnologia utilizada pelo sistema SIARCO; 
f) Gerenciamento e monitoramento das funcionalidades do sistema SIARCO apontando 

necessidades não atendidas; 
g) Gerenciamento e monitoramento e intercâmbio entre aJUCESE e o Departamento de Registro 
h) Empresarial e Integração - DREI, antigo Departamento Nacional do Registro do Comércio - 

DNRC. 

LI 
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12-Serviços de digitalização de documentos e de implementação de solução GED - 
Gerenciamento Eletrônico de Documentos 

A Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE dispõe de duas unidades (também chamadas de 
bureau) de digitalizações de documentos em sua sede, que trabalham da seguinte forma: 

Unidade 01 (ou unidade Arquivo) 

Nesta unidade são digitalizados e indexados todos os documentos que se encontram no arquivo da 
JUCESE, composto por dossiês das empresas do Estadode Sergipe e documentos diversos de ordem 
administrativa. Os documentos referentes às empresas estão arquivados em caixas vedadas e 
organizados por ordem numérica sequencial. 
A digitalização dos mesmos dar-se-á mediante cronograma fornecido pela Administração da Junta 
Comercial do Estado de Sergipe, em conformidade comas horas técnicas de serviços contratadas. 
Por tratar-se de documentos de Arquivos este cronograma permite flexibilidade quanto a sua 
execução. 

Unidade 02 (ou unidade de Retaguarda) 

Nesta unidade são digitalizados todos os documentosprocessuais que, diariamente, são protocolados para 
procedimentos diversos previstos na atividade fim da Junta. Neste cenário, diferentemente da Unidade 01, 
os documentos devem ser digitalizados eindexados no mesmo dia que são expedidos pela Junta, diante 
da urgência de tramitação para providências administrativas que os mesmos requerem diante de 
suas especificidades. Para tanto, faz-se necessária uma equipe apta, técnica e quantitativamente, 
para atender a demanda variável em volume e tipo de processos que são oficializados 
cotidianamente do atendimento da Junta. 

3.2.1 - Serviços de Solução em Gerência Eletrônica de Documentos - GED 

A utilização da Solução de Gerência Eletrônica de Documentos - GEO, faz-se necessária diante da 
vinculação de imagens ao Sistema SIARCO, através do qual são geradas as visualizações dos 
processos e documentos já digitalizados. 
Com o advento da implementação da solução de GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos, 
desenhada e construída de forma a contemplar as demandas do nosso cenário, a segunda unidade de 
digitalização se transformará em ilhas de digitalização individuais alocadas no setor de Atendimento ao 
Cliente e de Protocolo da JUCESE, onde, inicialmente, todos os processos e documentos diversos 
encaminhados à Junta serão digitalizados já no ato do recebimento. 
Como segundo passo dentro do processo de implementação da solução de GED, todos os 
documentos encaminhados e protocolados na JUCESE serão recebidos somente no formato digital, 
obedecendo às metodologias técnicas inerentes a estes procedimentos e a legislação vigente, como já 
ocorre em diversos órgãos em nosso país. 

3.12- Serviços de digitalização de documentos: 

Os serviços de digitalização de documentos compreendem: 

a) Preparação Técnica de Documentos com vistas à Digitalização, incluindo: 
b) Desencadernação do processo (retirada de capas e qualquer outro tipo de encadernação); 
o) Higienização e tratamento das folhas, com retirada de grampos, clipes ou quaisquer outros 

materiais que possam prejudicar o trajeto do papel no scanner ou danificar o equipamento, além de 
eventuais reparos em rasgos ou furos; 
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d) Fazer a fotocópia de folhas que não tenham condição de suportar mecanismo de 
alimentação (tracionamento) do scanner; 

e) Classificar as informações dos documentos segundo grupos pré-definidos pela JUCESE com a 
inserção de fichas e dados de indexação para cada grupo ou tipo de documentos; 

f) Conferência dos dados do índice dos lotes dos documentos com os seus originais e de acordo com 
cada tipo de documento; 

g) Captura das imagens, utilizando softwareapropriado; 
h) Tratamento (limpeza) das imagens com marcas ou borrões, utilizando-se recursos do software 

fornecido; 
i) Indexação dos documentos de acordo com o tipo de documento e com os dados referenciais dos 

mesmos, obedecendo três níveis de indexação e até cinco chaves de pesquisa; 
j) Verificação da criação das imagens em pasta (Windows) apropriada, associada aos arquivos e 

dados de indexação gerados pelo software; 
k) Inspeção e controle de qualidade das imagens digitais, com a observância da correta 

classificação das imagens oriundas do processo de digitalização e do processo de 
indexação. 

Nessa atividade, todas as imagens serão objeto de inspeção ótica para garantir o conteúdo e a qualidade 
das informações; 

1) Re-digitalízação das imagens com qualidade não satisfatória; 
m) Garantir que será mantida a ordenação dos documentos, na sua forma original, após os 

procedimentos de digitalização e tratamento de imagens; 
n) Os serviços de digitalização e indexação de documentos serão efetuados na sede da JUCESE, que 

fornecerá infra-estrutura e todos os equipamentos para a realização dos mesmos. Os 
equipamentos de EPI e demais insumos serão fornecidos pela contratada. 

Os serviços pertinentes à digítalização de documentos estão previstos através da contratação de horas 
técnicas de serviços especializados nas funções de auxiliares de informática, preparadores e 
supervisão de bureaus de digitalização. 

Os serviços pertinentes à digitalização de documentos estão previstos através da contratação de horas 
técnicas de serviços especializados nas funções de auxiliares de informática, preparadores e 
supervisão de bureaus de digitalização. 

"-' No tocante, à indexação de documentos, esta, também poderá ocorrer de forma manual em 
documentos processuais ou administrativos, utilizando software de indexação de propriedade da Junta 
Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE. 

A prestação dos referidos serviços deverão ser realizadas por profissional de nível superior completo na 
área de Tecnologia da Informação, qualificado e com experiência em projetos de implantação de gerência 
em GED - Gerência Eletrônica de Documentos, comprovada através de Atestado de Implantação de 
Solução de GED e de Responsabilidade Técnica e Atestado de Responsabilidade Técnica em 
serviços de Digitalização de Documentos,sendo que os referidos atestados devem ser expedidos por 
pessoa jurídica de direito público ouprivado, devidamente assinado, carimbado e em papel timbrado da 
empresa ou órgão tomador do serviço; e por funcionário qualificado com capacitação em Serviço de 
Customização em Ferramenta de Indexação de Documentos utilizando inclusive mapeamento de 
processos. 
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3.3 - Serviços de Gerenciamento de lntraestrutura de Rede 
	

L 
Entende-se como gerenciamento de infraestrutura um conjunto de ferramentas e dispositivos de 
informática com inteligência suficiente para monitorar de forma automática todo o funcionamento da rede de 
computadores da Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE e que deve atender as seguintes 
características: 

a) Capacidade para gerenciar no mínimo 5 (cinco) micros servidores e 50 (cinquenta) dispositivos de 
comunicação (link's, roteadores, switch's, etc); 

b) Centralizar todos os eventos da infra-estrutura de Tecnologia de Informação em uma única 
console. Portanto, não necessitar de combinação de produtos distintos nem a distribuição da 
visualização dos eventos de falhas em mais de uma interface; 

C) Possibilitar a exportação das estatísticas coletadas para qualquer banco de dados compatível com 
protocolo ODBC; 

d) Possuir forma de acesso para consulta totalmente via browser, sem a necessidade de se instalar 
nenhum componente na estação do cliente; 

e) Possibilitar a descoberta automática e manual dos objetos a serem monitorados na rede por 
SNMP, por ICMP e pelo porte dos serviços dos aplicativos disponíveis. Esta descoberta 
automática de dispositivos suporta, inclusive, a pesquisa por sub-redes de classes C e 8 bem como 
executar a descoberta através de lista de IP's ou tabela de roteadores; 

f) Suportar o SNMP versão 3, para permitir, caso seja necessário, a implantação de um padrão mais 
seguro de acesso à gerência SNMP; 

g) Possibilitar a elaboração de mapas, de maneira automática, a partir da descoberta, bem como a 
elaboração de mapas de maneira manual com fundos utilizando imagens do tipo BMP, JPEG e GIF; 

h) Permitir também a implementação de uma hierarquia de mapas para melhor modelar a 
visualização do ambiente. A navegação entre estes mapas é do mapa principal até os dispositivos e 
seus alarmes. Permitir a implementação de, pelo menos, quatro níveis hierárquicos de mapas; 

i) Possuir, de maneira automática e manual, a capacidade de criar agrupamentos de objetos 
monitorados (visões) por tipo de dispositivo e por sub-rede. Estas visões permitem um 
acesso seletivo ao subconjunto de itens nas diversas telasdo produto; 

j) Dispor de mecanismos de procura de dispositivos pornome e IP e status de funcionamento; 
k) Permitir a troca dos nomes dos dispositivos monitorados na tela de visualização e também possuir 

campos internos de descrição destes dispositivos para melhor documentá-los; 
1) Possuir a capacidade de correlacionar eventos para não emitir múltiplas mensagens no caso 

da falha de um componente comum a vários dispositivos que estejam sendo monitorados; 
m) Possuir a capacidade, a partir de eventos detectados, de executar ações do tipo: 

-envio de e-mail e envio de trap; 
-envio de mensagem do tipo net send. 

n) Executar comandos ou scripts no servidor local e em servidores remotos, onde estas ações 
permitem a seleção dos eventos por grupos de dispositivos e/ou por nível crítico dos 
alarmes emitidos; 

o) Possuir, especialmente para e-mail, mecanismos de segurança que restrinjam o número de e-mails 
enviados por período de tempo para não onerar os recursos da rede; 

p) Permitir a funcionalidade de se escalar os problemas que não tenham sido resolvidos após 
um determinado período de tempo, permitindo também o aumento do nível crítico do alarme e o seu 
re-direcionamento; 

q) Permitir a geração de gráficos históricos de todas as métricas que puderem ser coletadas a partir 
do padrão SNMP. Estes gráficos deverão estar disponíveis na própria ferramenta no mínimo nos 
formatos de barras verticais e horizontais, pizza e de pontos. Estes gráficos possuem escala 
configurável de modo a permitir a comparação de métricas diversas e de magnitudes diferentes em 
uni mesmo gráfico. Permite ainda a mudança da escala de tempo de minutos,horas edias em 
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s) Possuir facilidade de executar relatórios consolidando por períodos variáveis os dados coletados\,i 
nara øc se uintes métricas:  

- Eventos por nível crítico; 
- Disponibilidade dos dispositivos monitorados; 
- Estabilidade do funcionamento destes perante os alarmes que lhe foram definidos; 
- Tráfego IP, UDP e TCP; 
- Erros de pacotes. 

t) Possuir arquitetura que permite a implementação de um coletor de dados em LAN remota para 
possibilitar a diminuição de tráfego de WAN. A visualização e configuração deste coletor também 
podem ser via WEB; 

u) Possuir, opcionalmente, a arquitetura de Agentes, instalando-se apenas um por servidor, que 
permita coleta de dados básicos de CPU, memória, disco e disponibilidade de processos e serviços 
sem a necessidade de ativação do SNMP dos servidores. A visualização e configuração 
deste agente também pode ser feita via Web. Estes Agentes permitem, de maneira seletiva, 
também a consolidação de mensagens de logsde sistema operacional e de mensagens de arquivo 
texto na console central do produto. Os Agentes permitem a execução de comandos de forma 
automática a partir de uma regra criada no componente gerenciador central do produto; 

v) Permitir monitorar a disponibilidade de URL5 bem como o tempo de resposta destas. 
Alarmes notificam a console central do produto quando a URLnão está disponível ou o tempo de 
resposta para sua abertura é superior ao definido; 

w) Permitir a configuração do tempo de busca dos valores monitorados (tempo de polling) de forma 
diferenciada. Tome-se como exemplo: espaço disponível em disco a cada 15 minutos e nível de 
utilização da CPU a cada minuto, para o mesmo servidor; 

x) Permitir a criação de, no mínimo, 4 (quatro) tipos de usuários, podendo ter suas funcionalidades 
flexibilizadas através de configurações no produto; 

y) Capacidade de replicação e gerenciamento de infra-estrutura existente no Network Operation 
Center - NOCatravés de tecnologia Mobile (PDA's). 

No tocante aos serviços de gerenciamento de infraestrutura de rede, estes deverão ser prestados por 
profissional de nível superior completo na área de Tecnologia da Informação, qualificado em 
Gerência de lnfraestrutura de Rede, compatível com os Sistemas Operacionais e Aplicativos 
existentes hoje na Junta Comercial do Estado de Sergipe JUCESE, comprovado através de 
certificação. 

3.4 - Serviços de Suporte e Produção 

Os serviços de suporte e produção compreendem: 

a) Identificar defeitos em equipamentos de informática; 
b) Ajustar e configurar os equipamentos; 
c) Transferir equipamentos entre as áreas; 
d) Controlar e transferir Patrimônio junto ao almoxarifado; 
e) Propor normas para operacionalização da área de assistência técnica; 
f) Realizar inventário periódico; 	Instalar softwares, 	equipamentos, 	componentes de 

microinformática e redes; 
g) A administração, orientação, controle e avaliação das atividades inerentes às funções de 

operação; 
Suporte para rede de microcomputadores; 
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k) Controlar e Administrar os equipamentos lotados na JUCESE; 
1) Controlar e Administrar a página da Internet e intranet da JUCESE; 
M) Controlar tráfego de dados; 
n) Realizar backup dos dados; 
o) Desenvolver e aprimorar constantemente a política de segurança; 
p) Customizar e operacionalizar a rede; 
q) Propor normas e procedimentos para operacionalização da área de rede; 
r) Atender e assistir tecnicamente os usuários de rede, internet e intranet; 
s) Dar apoio ao usuário no uso de aplicativos básicos do Windows; 
t) Dar apoio ao usuário no uso de aplicativos básicos de edição de textos; 
u) Dar apoio ao usuário no uso de planilhas de cálculos; 
v) Dar apoio ao usuário no uso e acesso à rede; 
w) Dar apoio ao usuário no uso e acesso ao Expresso; 
x) Desenvolver Sistemas; 
y) Identificar junto aos usuários as necessidades e requisitos de sistemas; 
z) Analisar, projetar, implementar e implantar sistemas de informação; 
as) Planejar e executar treinamento dos usuários sobre a utilização de sistemas; 
bb) Proporcionar ao corpo técnico o desenvolvimento e operação do sistema e aos usuários suporte às 

tecnologias empregadas; 
cc) Preparar, acompanhar e operacionalizar o processamento de sistemas; 
dd) Supervisionar os projetos de desenvolvimento de sistemas, como também, os recursos humanos e 

tecnológicos neles empregados; 
ee) Desenvolver e implantar metodologia de segurança deinformação; 
0) Prover suporte para resolução de problemas dos serviços de TI.; 
gg) Elaborar o planejamento de capacidade do ambiente de T. 1; 
hh) Analisar riscos de interrupções e elaborar plano decontingência; 
li) ü) Administrar acordos de nível de serviços com usuários de T.l.; 
jj) Administrar banco de dados relacional. 

3.5 - Serviços de Administração de Softwarede Base (Back end Service): 

Entende-se por Softwarede Base o Banco de Dados e o conjunto de aplicações que formam com os 
servidores o núcleo central de Ti na Instituição. Aperfeita harmonia entre os diversos servidores e os 
respectivos aplicativos gerenciadores de serviços são os responsáveis pelo bom desempenho dos 

"—' aplicativos corporativos disponibilizados para os diversos usuários e pela segurança dos dados 
armazenados. 

A prestação de Serviços de Administração de Software de Base (Back end Service), deverão ser 
realizados por profissional de nível superior completo na área de Tecnologia da Informação, 
Compatível com os Sistemas Operacionais e Aplicativos existentes hoje na Junta Comercial do 
Estado de Sergipe - JUCESE, comprovado através de certificação. 

3.5.1 Administração de Banco de Dados 

Entende-se como Administração de Banco de Dados os serviços prestados por profissionais 
qualificados e experientes de configuração, otimização, planejamento e manutenção de servidores de 
Banco de Dados, permitindo aos clientes (usuários que através de aplicativos acessam a Base de 
Dados Administrada) a segurança e confiabilidade naexecução de atividades cruciais para o perfeito 
funcionamento de um sistema de informação. Entre as atividades desenvolvidas nesta modalidade 
estão: 

-' •s_._.J__J_.J --—------------_I —---- 



c) Gerenciamento do armazenamento físico dos dados; 
d) Atividades de auditoria de sistemas, objetivando o consumo de recursos 

performance dos servidores de banco de dados; 

t o nq 

e melhoria de 

e) Instalação de rotinas de monitoramento no servidor de banca de dados, com o objetivo de coletar 
dados estatísticas do desempenho desse servidor, que servirá de base de informações para 
efetuar as correções e melhorias necessárias; 

f) Definição e aplicação do planejamento de backup para o ambiente definido, bem como, a 
preparação de toda a documentação necessária a esseplanejamento; 

g) Execução do plano de contingência definido no planejamento de backup; 
ti) Testes periódicos das rotinas de backup'se seus periféricos (HD's, servidor de backup, drivers 

backupe/ou fitas backup); 
i) Recomendação para atualização de hardware, acessórios e periféricos para garantir o 

perfeitofuncionamento do servidor de BD; 
j) Como partes destes serviços, deverão ser gerados relatórios periódicas com definição de 

procedimentos para melhoria do ambiente existente, manutenção preventiva e monitoramento de 
performance para que o banco de dados funcione com segurança nos momentos de pico 
de utilização; 

k) A publicação das aplicações na ~agrega, automaticamente, uma preocupação adicionalpara as 
empresas: a segurança. Isto se dá ao fato das aplicações na Web estarem acessíveis a 
uma gama muito maior de usuários, muitos deles, mal intencionados. Dessa forma, 
preocupações quanto a acesso e manipulação da informação por usuários não autorizados 
crescem substancialmente. Daí entende-se como Auditoria e Avaliação de Segurança em 
Aplicações WEB os serviços prestados por Profissionais experientes no ramo de consultoria e 
Gestão da Informação que executam as seguintes atividades relacionadas: 

- Identificar problemas ocorridos por manipulação indevida das informações; 
- Validar o modelo de segurança concernente à construção e a implementação dos 

Sistemas; 

- Validar aspectos relativos à comunicação entre os componentes ativo da aplicação 
(browser, Servidor de aplicação e servidor de banco de dados). 

3.6 - Serviços de Configuração de Firewallse Segurança de Redes: 

Entende-se como Configuração de Firewallse Segurança de Redes o conjunto de serviços que venha 
"—' potencializar as barreiras a acessos de invasores e de informações indesejáveis. São atividades 

previstas nestes serviços: 

a) Estabelecer regras para autorização de IP's que devem ser acessados; 
b) Estabelecer comunicação e/ou transmitir/receber dados; 
C) Estabelecer regras para liberação de sistemas e serviços na internet; 
d) Customizar a criação de logs de acessos para futuras auditorias; 
e) Definir quais pacotes de dados podem passar pela rede e quais não; 
f) Configurar trabalhos nas camadas TCP/IP; 
9) Definir regras baseados nas informações de endereço IP remoto, endereço IP do Destinatário, 

além de porta TCP usada; 
h) Configurar de forma que, somente computadores conhecidos troquem determinadas informações 

entre si; 
i) Configurar de forma que, somente computadores conhecidos tenham acessos a 

determinados recursos; 
1) Configurar de forma a possibilitar a análise automática de informações sobre conexão e notar 

alterações suspeitas; 
1.\ 
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m) Possibilitar de forma a servir como intermediador atuando junto ao Proxy de aplicação. 

3.7 - Serviços de Administração de Servidores Windows e Linux: 

Para que os servidores de aplicações e de banco de dados funcionem perfeitamente e maximizem o 
desempenho, confiabilidade e segurança são necessários que o sistema operacional onde se encontra 
instalado, esteja configurado corretamente, como também, esteja otimizado para o uso do serviço 
específico. 

Neste contexto, o objetivo desta modalidade de serviço é preparar os sistemas operacionais onde 
estarão os servidores de aplicação e banco de dadospara otimizar o desempenho, a confiabilidade e a 
segurança. 

3.8 - Gerenclamento e Customização de Ferramenta de Monitoramento: 

/ Os serviços de gerenciamento e customização de ferramenta de monitoramento compreendem: 

a) Gerenciar e Customizar solução de monitoramento contemplando diversos parâmetros de uma rede 
como a integridade e desempenho dos servidores. A ferramenta oferece relatórios e 
visualização de dados de recursos com base nos dados armazenados e usa um mecanismo 
de notificação flexível que permite aos usuários configurar e-mail com alertas para qualquer 
evento, permitindo uma reação rápida para os problemas do servidor; 

b) Solução escrita e distribuída sob a GNU - General Public Licenseversão 2, isso significa que seu 
código-fonte é distribuído gratuitamente e estádisponível para o público em geral; 

Citamos como especificações técnicas do sistema implantado: 

- Solução Qpen Source; 
- Suporte para SNMP (vi, v2); 
- Monitoramento distribuído com administração centralizada na web; 
- Agentes de alta performace (softwarede cliente para Unuç Solaris, HP-UX, AIX, FreeBSD, 
OpenBSD, OS X, Tru64IOSF1, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows 2003, Windows 
XP e Windows Vista); 
- Permissões flexíveis de usuário; 
- Interface baseada na web. 
- Ser composto de vários módulos; 
- Possuir módulo Server; 
- Servidos-  capaz de verificar remotamente os serviços de rede (como servidores webe servidores de 
e-mail), utilizando controles simples; 
- Ser o componente central para o qual os agentes reportam a disponibilidade, integridade 
de informações e estatísticas dos servidores; 
- Ser o centralizador de todas as configurações, estatísticas e dados operacionais que são 
armazenados, sendo o componente que participará ativamente alertando os administradores 
quando surgirem problemas em qualquer um dos sistemas monitorados; 
- Possuir módulo Proxy; 
- Opcional da implantação; 
- O Proxy coleta dados de desempenho e disponibilidade, em nome do Server; 
- Todos os dados coletados localmente são transferidos para o Modulo Server Proxy; 
- O modulo Proxy tem que ser uma solução ideal para um controle centralizado de locais remotos; 
- Não haver a necessidade dos administradores de redes locais; 
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- Possuir módulo Agent; 
- Função de acompanhar ativamente recursos e aplicações locais (como discos rígidos, memória, 
processador, etc.) em sistemas em rede, os sistemasdevem executar o Agente; 
-Reunir informações operacionais do sistema em que está em execução, e informar esses dados ao 
Server para posterior processamento; 
-Em caso de falhas (como um disco rígido estar lotado, ou um processo cair), o servidor 
pode ativamente alertar os administradores da máquina que relatou o problema; 
- Possuir lnterfaceWeb; 
- Permitir fácil acesso aos dados de monitoração e configuração em qualquer lugar e em qualquer 
plataforma; 
- A interface é urna parte do servidor e é geralmente, mas não necessariamente, executada 
na mesma máquina física corno uma execução do servidor. 
O quantitativo e a descrição dos serviços aqui elencados têm por base o parque computacional de 
Hardwaree Softwareda JUCESE. 

3.9 - Serviços especializados no desenvolvimento de aplicações 

Compreende as atividades de levantamento de requisitos, análise, modelagem de dados, 
especificação de projetos, desenvolvimento de programas, implantação, treinamento, elaboração de 
manuais e help on-line para o usuário final e documentação. 

Para a execução deste serviço deverão ser atendidosos seguintes requerimentos: 
As aplicações desenvolvidas deverão ser implantadas, seus usuários treinados e sua documentação de 
sistema e de usuários elaborada em idioma português, inclusive help on-line. 

O desenvolvimento de aplicações será feito nas linguagens de programação já utilizadas na JUCESE, 
sendo elas: Java, PHP e .NET, bem como os Bancos deDados utilizados serão o ORACLE, 0B2, MySql e 
PostgreSoL todos eles já de propriedade e utilizadas pela JUCESE. As aplicações deverão ser 
desenvolvidas para ambiente WEB em 3 camadas. 

3.10 - Serviços especializados em teste de softwares 

Os testes de software deverão ser feito por uma equipe que não participou do desenvolvimento do mesmo. 
'---' Esses testes deverão ser &incionais e de performance para sistemas em plataforma WEB, 

adotando-se a metodologia de utilizada pela JUCESE 

maio de 

ME. 
Nou 

R. G. 575.774 SSPISE 
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SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLAG-SE 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS - SGCCISEPLAG 
ATt COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 08212014 
PROCESSO N° 019.201.0288312013-9 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

Prezados Senhores,. 

A IT CONSULTING INFORMÁTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob n°04.121.809/0001-22, sediada 
na Rua Antonio Carlos Dias Soares, n.° 21 Bairro: Farolândia, Aracaju-SE, CEP: 49.032-290, por 
intermédio de seu representante legal infra-assinado, e para os fins do pregão presencial em 
epígrafe, DECLARA expressamente que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação no presente processo Iicitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 

Aracaju, 2qAaio de 2014, 

ML 
Nou 

R.G. 575.774 SSPJSE 
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Texto resumo: Contratação de empresa para prestar serviços especializados de tecnologia da informação para atender às 
necessidades da Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE. 

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ ORCAMENTO GESTAO - SEP / (1) ESTADO DE SERGIPE 

Edital: PE08212014 	 Processo: 	019201.02883/2013-9 

Modalidade/tipo: Pregão 	 Idioma da licitação 	Português 

Situação: Disputa encerrada 	 Moeda da licitação: 	Real 
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Contratação de empresa para prestar serviços especializados de tecnologia da 
informação para atender às necessidades da Junta Comercial do Estado de Sergipe - 

Resumo do lote: JUCESE. 
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Tipo de disputa : Com disputa em sessão pública 	 Critério de seleção : Todas as propostas 

Situação do lote : Declarado vencedor 	 Data e o horário: 03/0842014-11:10:22:595 

Fornecedor selecionado: ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA EP 

CNPJ : 10.781.72310001-29 

Nome contato: SERGIO BARRETO DE MELO FILHO 	 Telefone: (79) 98143478 

Valor arrematado: R$ 830.000,00 	 Negociado: 	R$ 829,993,20 

ATENDIMENTO A DECISÃO DO SECRETARIO DE ESTADO, PROFERIDA EM RECURSO ADMINISTRATIVO 
Justificativa us 	catva. INTERPOSTO PELA EMPRESA ZDCC, A QUAL MODIFICOU DECISÃO DO PREGOEIRO. 
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• 	 GOVERNODESERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

• 	 SUPERINTENDËNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE VISTAS E/OU CÓPIAS DO PROCESSO LICITATÓRIO. 

INFORMACÕES DA EMPRESA 

RAZÃO SOCIAL 

CNPJ: 

NOME DE PAR 

CIDADE: 

TELEFONE: 

Elvt&IL: 

INFOR?MCÔES DO REPRESENTANTE 

NOME 

CIDADE: 	1W:  

TELEFONE: 	CELULAR:  

E-MAIL: 

Solicilo ................................................................................._•.i_....•..................................... .) 

cópia integmi do processo *.J2$&/&(f1...., cuja modalidade ticitatória é 

......«c<Le seu editatéden° ......................... 

As cópias serão tiradas sob a vigilância de uni funcionário da Superintendência Geral. de Compras 

Centralizadas, ficando o processo sob sua cistódia. 	
• 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE 

Data: 

Rua Duque de Ca)das, n° 346- Bairro São José - Aracaju, Sergipe - CEP 49.015-320 Fone: 
0XX79 3226 220212203 
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RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DE OUTREM 

Aracaju, 09 de maio de 2014. 

Ilustríssimo Senhor Pregoeiro, 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLAG-SE 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS - SGCC/SEPLAG 
AU. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N°082/2014 
PROCESSO N°019.201.02883/2013-9 

IT CONSULTING INFORMÁTICA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 
sob n° 04.121.80910001-22, com sede na Rua Antonio Carlos Dias Soares, n.° 21, Bairro 
Farolândia, Aracaju, Estado de Sergipe, por intermédio do seu representante legal o Sr. André 
Luiz Perrucho Nou, portador da carteira de Identidade n.° 575.774 SSP/SE, e do CPF n.° 
350.299.275-49, tempestivamente, vem, com fulcro na alínea "a", do inciso 1, do art. 109, da Lei no 
8.666193, à presença de Vossa Senhoria, a fim de interpor 

RECURSO ADMINISTRATIVO, 

Contra a decisão dessa digna autoridade maior da Secretaria de Planejamento, Orçamento e 
Gestão que julgou declarada VENCEDORA a licitante ZDOC - Tecnologia em Documentos e 
Sistemas Ltda. EPP, apresentando no articulado as razões de sua irresignação. 

- DOS FATOS SUBJACENTES 

Acudindo ao chamamento dessa instituição para o certame licitacional susografado, a recorrente e 
outras licitantes, dele vieram participar. 

Sucede que, após a análise da documentação apresentada pela licitante ZDOC - Tecnologia em 
Documentos e Sistemas Ltda. EPP, a Comissão de Licitação através do Senhor Carlos Eduardo 
Carvalho Moura/Pregoeiro/SGCC/SEPLAG culminou por julgar DESCLASSIFICADA a licitante 
ZDOC - Tecnologia em Documentos e Sistemas ltda. EPP, após tal decisão o processo foi 
submetido à autoridade maior que culminou por julgar VENCEDORA a licitante ZDOC - 
Tecnologia em Documentos e Sistemas ltda. EPP, ao arrepio das normas editalícias. 
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II - DAS RAZÕES DA REFORMA 

De acordo com Edital da licitação em apreço, estabelecido ficou, entre outras condições de 
participação, que as licitantes deveriam apresentar documentação conforme dispõe edital: 

13.1.2.2 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da Lei..."; 

1321 - Os documentos de habilitação deverão estar com prazo vigente? e; 

13.4 - A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará na inabilitação da 
"- licitante, sendo vedada, a concessão de prazo para complementação da documentação 

exigida para a habilitação.'. 

Supondo ter atendido tal exigência, a proponente, apresentou apenas o balanço patrimonial do 
penúltimo exercício (2012), conforme data de apresentação de sua proposta e habilitação 
protocolada na SEPLAG em 0510512014, onde de fato deveria ter apresentado o balanço 
patrimonial referente ao último exercício (2013), conforme é exigido no edital. 

Vaie ressaltar que, toda empresa que participa de licitações são conhecedoras dos prazos de 
validade dos balanços patrimoniais, haja vista, a licitação ter ocorrido no último dia para validade 
do balanço referente ao exercício de 2012, as licitantes tinham ciência quanto ao prazo do 
mesmo, acrescentamos ainda que a licitante com a melhor proposta ofertada tinha até o horário 
de expediente da SEPLAG do dia 3010412014 para protocolar sua proposta e habilitação e, estaria 
dentro do prazo de validade conforme é exigido no edital, considerando que a licitante tem sede 
estabelecida na cidade de Aracaju, existia sim tempo hábil para entrega da documentação, mas 
optou por efetivar a entrega dentro do prazo que lhe é de direito, protocolando assim sua proposta 
e habilitação em 0510512014. 

'-J No julgamento do recurso administrativo da recorrente Zdoc Tecnologia em Documentos e 
Sistemas Ltda., a autoridade maior da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, no item 
3 (Dos fatos) equivocadamente vislumbra nos autos que: 

"O que efetivamente vislumbramos nos autos é que no dia 3010412014, data esta em que foi 
realizado o ventilado Pregão Eletrônico, a recorrente apresentou sua proposta bem como o 
envelope contendo a documentação fiscal e patrimonial da mesma contendo o balanço 
Patrimonial do exercício findo de 2012..." 

É correto afirmar, que a empresa recorrente apresentou sua proposta bem como o envelope 
contendo a documentação fiscal e patrimonial da mesma contendo o balanço patrimonial do 
exercício findo de 2012, em 0510512014, ou seja, a partir de 0110512014 o balanço válido seguindo 
as exigências do edital é o balanço do exercício findo de 2013. 

A Comissão de Licitação, sem maiores considerações, acabou por aceitar o balanço patrimonial 
do exercício de 2012. 
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Essa atitude é manifestamente ilegal, à medida que, por óbvio, a exigência do edital para 
cumprimento dos requisitos complementares para habilitação, explicita necessidade de 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
conforme item "13.1.22" do Edital: 

È sabido de todos que a prova do cumprimento de toda e qualquer exigência editalícia deve 
ocorrer na época oportuna, não podendo relegar-se para o futuro a apresentação de documento 
fora de sua validade. 

Aliás, o edital é muito claro no item 11 13.2.1 - Os documentos de, habilitação deverão estar com 
prazo vigente.", deixa patente a impossibilidade de ser aceito documento posteriormente aos 
prazos vencidos. 

De outra parte, a conduta voltada à aceitação de apresentação de documento de forma vencida 
viola o princípio da isonomia que deve presidir todo e qualquer procedimento licitatório (art. 30,  da 
Lei n.° 8.666193). 

III - DO PEDIDO 

De sorte que, com fundamento nas razões precedentemente aduzidas, requer-se o provimento do 
presente recurso, com efeito para que seja: 

Anulada a decisão em apreço, na parte atacada neste, declarando-se a empresa Zdoc Tecnologia 
em Documentos e Sistema Ltda., inabilitada para prosseguir no pleito. 

Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão de Licitação/Autoridade 
Superior reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada disso não ocorrer, faça deste subir, 

"—" devidamente informado, à autoridade superior, em conformidade com § 4 0, do art. 109, da lei n.° 
8.666193, observando-se ainda o disposto no § 30  do mesmo artigo. 

Nestes Termos 
P. Derefimento 

Aracaju, 09 de junho de 2014. 

o 

tática Ltda. EPP 
Santos Junior 

1 Licitações 
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AO ILUSTRE SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, 

ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLAG/SE. 

SEPLAG 	
0-DOC 

015 000.08589120147 

Pregão Eletrônico nQ 08212014 

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão 

Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE 

ZDOC - Tecnologia em Documentos e Sistemas LTDA EPP, pessoa 

KY jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 2  10.781.723/0001-

29, com sede na Av. Carlos rodrigues da Cruz, S/N, SERGIPETEC, Sala 12, 

Bairro Capucho, Aracaju, Sergipe, neste ato representado por Sérgio 

Barreto de Meio Filho, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador 

do RG n9 778.582 SSP/SE, inscrito no CPF/MF sob o n9 532.126.145-87, 

residente e domiciliado na Avenida Beira Mar, 3558, bairro Jardins, CEP 

49.025-040, em atenção ao recurso da empresa IT CONSULTING 

INFORMÁTICA LTDA interposto contra a decisão de Vossa Senhoria que, 

corrigindo equívocos praticados pelo Pregoeiro, declarou a ora 

contrarrazoante vencedora do certame, vem ofertar as 

CONTRARRAZÕES ao enunciado recurso, o que faz tempestivamente 

posto ter tido vista dos autos em 16 de junho de 2014, o que faz nos 

exatos termos abaixo apresentados: 

Av. Carlos Rodrugues da Cruz, S/M bloco do SERGIPETEC - Capucho 
Aracaju-SE CEP 49 081-190 Tel/Fax 55 - (79) 3259-0445 



DAS CONTRARRAZÕES 

O recurso interposto pela empresa IT CONSLJLTING 
INFORMÁTICA LTDA busca caçar a decisão de Vossa Senhoria alegando, 

para tanto, que teria agido com erro quando reformou a decisão dc 

Pregoeiro, habilitando e declarando vencedora do Pregão Eletrônico 

082/2014 a empresa ZDOC - Tecnologia em Documentos e Sistemas LTDP 

EPP, após considerar balanço patrimonial que, segundo ele, estaria fora 

do prazo de validade na data de sua apresentação. Para tanto invocou e 

item 13.2.1 aduzindo ter a decisão contrariado disposições contidas nc 

edital, lei do certame. 

Inicialmente cumpre cumpre transcrever o citado item 13.2.1. que reza 

que: "Os documentos de habilitação deverão estar com prazo vigente". 

A ZDOC - Tecnologia em Documentos e Sistemas LTDA EPP não 

nega a vigência deste item do edital, mas apenas confere a ele 

entendimento correto, por demais diverso do elaborado pela recorrente, 

que nos quer fazer acreditar que a vigência da documentação deva ser 

aferida quando da apresentação dos documentos de habilitação, 

desconsiderando momento importante, qual seja o da sessão pública 

onde ocorre a oferta dos lances. 

O pregoeiro, por sua vez, também discorda do entendimento 

conferido pela recorrente ao item 13.2.1., pois afirma em sua decisão ao 

recurso da ZDOC - Tecnologia em Documentos e Sistemas LTDA EPP, às 

fls. 05, parágrafo 06, que "o que interessa, portanto, é se a empresa 

atende ao edital no momento em que ela é declarado vencedora do 

certame". E acrescenta "ato administrativo que declaro que aquele 

licitante apresentou a proposta de menor preço e, concomitantemente, 

atende às exigências de habilitação". 

Sendo assim, para a recorrente o momento correto para se 

aferir a vigência dos documentos de habilitação do licitante ofertante do 

menor preço é quando da sua apresentação, ou seja, em 05 de maio de 

2014. Já para o pregoeiro é na data em que este mesmo licitante é 

declarado vencedor, o que, no caso desta licitação, ocorreria em 23 de 

maio de 2014, quando foi publicada a decisão de inabilitação da ZDOC - 

Tecnologia em Documentos e Sistemas LIDA EPP - e que seria a mesma 

onde se declararia ser ela a vencedora, caso o balanço patrimonial 

tivesse sido aceito no momento oportuno. 

Av. Carlos Rodrigues da Cruz, S/N bloco do SERGIPETEC— Capucho 
Aracaju-SE CEP 49.081-190 Tel/Fax: 55 - (79) 3259-0445 
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Ora Ilustre Secretário, vê-se que as análises conferidas pelo 

recorrente e pelo pregoeiro ao item 13.2.1. não devem prosperar por 

serem por demais subjetivas, infringindo, de morte, princípios 

importantes a serem observados nas licitação, quais sejam o da análise 

objetiva das propostas e porque não dizer também dos documentos de 

habilitação. 

É preciso haver um momento correto, fixo e certo para a análise 

da vigência dos documentos habilitatórios e acatar o posicionamento, seja 

do recorrente, seja do pregoeiro, é conferir uma grande margem de 

subjetividade a esta aferição. 

Por esta razão é que devem os documentos de habilitação 

exigidos do ofertante do menor preço estarem devidamente vigentes na 

data da realização da sessão pública para oferta de lances. Pois, pensar 

diferente seria afirmar que o licitante não precisaria estar habilitado 

quando do seu credenciamento, apresentação de propostas e oferta dos 

lances, podendo, inclusive, lograr êxito no alcance de toda a 

documentação apenas no último dia conferido para a sua apresentação. 

É da sabença de todos que as modalidades de licitação 

previstas da Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n 9  
8.666193), em muitos casos, não conseguiram dar a celeridade desejável 

à atividade administrativa destinada ao processo de escolha de futuros 

contratantes. As grandes reclamações oriundas de órgãos 

administrativos não tinham como alvo os contratos de grande vulto e 

maior complexidade, mas centravam-se nos contratos menores ou de 

\J  mais rápida conclusão, prejudicados pela excessiva burocracia do 

processo regular de licitação. 

Atendendo a tais reclamos, foi editada a Lei do Pregão (Lei n 9  
10.520/2002, na qual foi instituído o pregão como nova modalidade de 

licitação, com disciplina e procedimento próprios, visando acelerar o 

processo de escolha de futuros contratados da administração em 

hipóteses determinadas e específicas. 

Dentre as alternativas encontradas pelo legislador para 

desburocratizar o processo de aquisição de bens ou contratação de 

serviços comuns, está a inversão das fases do procedimento, com a fase 

da habilitação em momento posterior ao alcance do pretenso vencedor, 

evitando, assim, a perda de tempo com a análise de documentos de 

Av. Carlos Rodrigues da Cruz, S/N bloco do SERGIPETEC— Capucho 
Aracaju-SE CEP 49.081-190 Tel/Fax: 55 - (79) 3259-0445 	 Ir 
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quem não tenha contribuído com a economicidade das contratações 

pelos entes públicos. 

Isso não quer dizer, repito, que os participantes do Pregão não 

devam estar habilitados quando do seu credenciamento, apresentação 

de propostas e oferta dos lances, o autorizando, por exemplo, a 

conseguir toda a documentação apenas no último dia conferido para a 

sua apresentação. 

E é exatamente objetivando evitar o desvirtuamento das razões 

pelas quais o pregão foi criado, que não se pode admitir a manutenção 

da decisão do Pregoeiro que inabilitou a ZDOC - Tecnologia em 

C, documentos e sistemas Ltda EPP, nem alterada a exarada por Vossa 

Senhoria que, considerando o Balanço Patrimonial com prazo expirado 

em data posterior à da sessão e vigente no momento oportuno, declarou 

a enunciado empresa vencedora do Pregão Eletrônico n9 082/2014. 

Consoante já afirmado no recurso anteriormente interposto, 

finda a sessão, detém o ofertante do menor lance, a partir deste 

momento e até o quarto dia consecutivo, prazo para apresentar a 

documentação que certifique que nela estava devidamente habilitado. E 

se a ZDOC - Tecnologia em Documentos e Sistemas LTDA EPP tivesse se 

utilizado do primeiro minuto após a sessão para tanto? O teria feito em 

30.04.2014, ou seja, no último dia de validade do Balanço Patrimonial de 

2012. Qual seria a postura do pregoeiro, caso tivesse analisado a 

documentação naquela mesma oportunidade? Qual seria a justificativa 

para a inabilitação da ZDOC - Tecnologia em Documentos e Sistemas LIDA 

EPP? O inabilitaria mesmo assim? 

Ademais, se não bastasse o já narrado e combatido acima, o 

documento que o Recorrente e o Pregoeiro afirmam não ser apto a 

garantir a habilitação da ZDOC - Tecnologia em Documentos e Sistemas 

LTDA EPP, tem o condão apenas de declarar uma situação preexistente. 

A habilitação é a fase do procedimento em que a 

Administração verifica a aptidão do candidato para a futura contratação, 

o que é medido através da análise de 05 (cinco) aspectos, a saber: 

1) Habilitação jurídica; 

2) Qualificação técnica; 

3) Qualificação econômico-financeira; 

4) Regularidade fiscal, e; 

5) Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 79 da CE. 

Av. Carlos Rodrigues da Cruz, S/N bloco do SERGIPETEC - Capucho 
Aracaju-SE CEP 49.081-190 Te[/Fax: 55 - (79) 3259-0445 
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No que concerne à qualificação econômico-financeir 

apresenta como sendo o conjunto de dados que fazem presumir ter o 

licitante capacidade para satisfazer os encargos econômicos decorrentes 

do contrato, devendo, dentre outras exigências, apresentar o Balanço 

Patrimonial que apenas atesta a situação financeira da empresa, não 

detendo este qualquer caráter constitutivo. 

A modalidade de licitação Pregão, dentre outros princípios, 

deve fielmente observar o da instrumentalidade das formas, segundo o 

qual a realidade dos fatos deve se sobrepor à constante de um 

Ç,y documento, Tanto é que, mesmo fora do prazo, como nos quer fazer 

acreditar o Recorrente, o valor do documento não pode ser tido como 

absoluto, mas sim relativizado. 

Diz-se isso porque, em posse do Balanço Patrimonial do 

exercício de 2012, devidamente vigente na data da abertura das 

propostas e oferta dos lances, não poderia o Pregoeiro e o Recorrente 

concluírem que em 30/04/2014 a ZDOC - Tecnologia em Documentos e 

Sistemas LTDA EPP detivesse saúde financeira para honrar o contrato 

administrativo e a partir de 01/05/2014 o seu poder econômico tivesse 

desaparecido, tornando-a inabilitada para prosseguir nas demais fases 

do certame. 

Isso ocorre porque )  o Balanço Patrimonial não possui o poder 

de desconstituir a saúde financeira de uma empresa, mas apenas declarar 

a sua real situação. E no caso da ZDOC - Tecnologia em Documentos e 

-' Sistemas [[DA EPP, ela possuía condição econômica para honrar o objeto 

do Pregão na época da sessão de abertura das propostas e da oferta dos 

lances, bem como na data de hoje, consoante de pode verificar da cópia 

do documento em anexo. 

Por fim, vale ressaltar, que a licitação e suas modalidades são 

os meios de que se deve valer os entes públicos para a consecução dos 

seus fins, não podendo o enunciado instituto ser visto corno o fim em si 

mesmo, a ponto de sobrepor o formalismo à realidade fática clara e 

evidente no documento em anexo, a ponto de sobrepor o interesse 

individual ao coletivo, em afronta a supremacia do interesse público. 

DOS PEDIDOS 

Av. Carlos Rodrigues da Cruz, S/N bloco do SERGIPETEC— Capucho 
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Por todo o exposto, com fundamento 	nas razões 	(\ JJ 

precedentemente aduzidas, é que vem a contrarrazoante requerer que o 

recurso da IT CONSLJLTING INFORMÁTICA ITDA no seja provido, no 

sentido de manter a decisão anteriormente exarada por Vossa Senhoria e 

que declarou vencedora a ZDOC - Tecnologia em Documentos e Sistemas 

LTDA EPP, por ser esta a medida da mais lídima justiça. 

Nestes termos, pede e espera deferimento. 

Aracaju/SE, 18 de junho de 2014. 

6í' ,ttc /t 
ZDOC - TEC. EM DOC. E SISTEMAS IlDA EPP 

Sérgio Barreto de Meio Filho 

CPF n2 532.126.145-87 
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PROCESSO 019.201,02883/2013-9 
PREGÃO ELETRÔNICO N°082/2014 
RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO PELA EMPRESA IT CONSULTING 
INFORMÁTICA LTDA. 	 r 

DESPACHO 

OBJETO - Contratação de empresa para prestar serviços especializados de tecnologia 

da informação para atender às necessidades da JUCESE. 

Cumpre inicialmente registrar que deixo de apreciar o ponto atacado no recurso 

interposto pela empresa IT CONSULTING INFORMÁTICA LTDA, contra a reclassificação 

da empresa ZDOC - Tecnologia em Documentos e Sistemas Ltda., em face de o mesmo já ter 

sido apreciado pelo pregoeiro às fis. 348/353. 

Da decisão do pregoeiro restou evidenciado o mesmo entendimento dos termos contidos 

no recurso interposto pela empresa recorrente (fis. 493/495). 

Todavia, em razão de decisão superior, constante as fis. 355/370, o Secretário de Estado 

do Planejamento, Orçamento e Gestão alterou a decisão do pregoeiro, determinando a 

reclassificação da empresa ZDOC - Tecnologia em Documentos e Sistemas Ltda.. 

Diante do exposto e considerando o despacho motivado n.° 10 (fis. 354), faço conclusão 

dos autos ao Secretário de Estado, para apreciação devida. 

Aracaju, 10 de junho de 2014. 

Carlos E rvMho Moura 
Pre 	AO. 
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Governo de Sergipe 	 - 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GEST ÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DO 	 - 	1 
GOVERNO DE 	PLANEJAMENTO, 	 1 COMUNICAÇAO Número 110612014 

SERGIPE 	ORÇAMENTO E GESTÃO 	
INTERNA 	86 

Da: Superintendência-Geral de Compras Centralizadas 	 ASSUNTO: Encaminhamento 
do processo ti0  

Ao: Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 	 1 019.201.02883/2013-9 

Excelentíssimo Senhor Secretário, 

Considerando que as competências no âmbito do pregão eletrônico n°. 082/20 14 foram avocadas a Vossa 

Excelência, por meio do despacho motivado n°. 10/2014, acostado à fl. 354 dos autos em epígrafe, submeto o 

recurso advindo ao certame (fls.493 a 495) a sua apreciação e pronunciamento. 

JÚLIO CÉSAtOMES Ï3ARJ3OSA 
Superintendente-Ge4lWe Compras Centralizadas 
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Governo de Sergipe 
Secretaria de Estado do Planejamento. Orçamento e Gesto 

Gabinete do Secretário 

PROCESSO: 019.201.0288312013-9 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 08212014 

IT CONSULT INFORMÁTICA LTDA - ME 

1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO 

Não obstante o presente recurso interposto às fls. 493 usque 495 venha tratar 
de matéria já examinada por esta instância às fls. 355/370, na ocasião de 
recurso interposto pela empresa Zdoc Tecnologia em Documentos e Sistemas 
Ltda - EPP, observo que naquela oportunidade os autos teriam sido remetidos 
esta instância superior sem abertura de prazo aos demais interessados para 
apresentar contra-razões, de modo que, em respeito ao princípio do 
contraditório e da ampla defesa, somos instados a receber a insurreição da 
Recorrente na forma de pedido de reconsideração da decisão administrativa. 

2. DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE 

Requer a empresa IT Consult Informática Ltda - ME que seja mantida decisão 
do Pregoeiro que inabilitou a licitante Zdoc Tecnologia em Documentos e 
Sistemas Ltda - EPP, fundamentando seu pleito na alegação de que a referida 
licitante não teria apresentando balanço patrimonial referente ao último 
exercício social, haja vista que o balanço apresentado foça do ano de 2012. 

Afirma que a licitante teria apresentado envelope contendo a documentação 
fiscal e patrimonial em 05/05/2014, quando não mais vigia o balanço 
patrimonial de 2012. 

Em contra-razões, a empresa Zdoc Tecnologia em Documentos e Sistemas 
Ltda - EPP alega, em espartilhada síntese, que deve se adotar como marco 
temporal a data da abertura de propostas e oferta dos lances, isto é, aquela 
designada em edital para inicio da realização de sessão pública, que no caso 
em particular, seria o dia 30/04/2014. 



'> 
i 5Vt 

Governo de Sergipe 
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

Gabinete do Secretário 

3. MÉRITO 

A rediscussão da matéria suscitada pela Recorrente não traz a baila nenhum 
aspecto facto ou jurídico estranho aos fundamentos do julgamento de fls. 355-
370, que apreciou a matéria à exaustão. 

Naquela oportunidade, inclusive, restou assentado que o marco temporal que 
defini o último exercício financeiro a ser demonstrado através do balanço 
patrimonial é a data da realização da sessão de lances designado no ato 
convocatório, in casu, a data de 30/04/2014. 

Acrescente-se ainda, ao disciplinar o instituto do Pregão através da Lei n° 
10.520/2002, o legislador federal, verificando os riscos da inversão das fases 
de análise de proposta comercial e de habilitação adotada na Lei n° 8.666/93, 
estabeleceu que na data de abertura da sessão 4, fosse apresentada pelas 
licitantes uma declaração de atendimento aos requisitos de habilitação 
previstos no edital, solenidade esta preliminar à fase dos lances. 

Isto porque, entendo que para participar do certame, ofertando os lances, 
deve o interessado preencher previamente os requisitos exigidos no edital. 

A verificação do cumprimento do atendimento das exigências do edital, 
atribuição esta privativa do Pregoeiro, dá-se, obviamente, em momento 
posterior à participação do licitante, mas a análise da documentação deve 
circunscrever ao tempo em que fora feita a participação do licitante, ou seja, 
aferindo o atendimento dos requisitos previstos no ato convocatório quando da 
apresentação dos lances, sem prejuízo de diligencias que se façam necessárias 
quando eventualmente ocorram a expiração de vigência ou validade dos 
documentos apresentados, como forma de avaliar a permanência do 
atendimento dos requesitos de habilitação, os quais devem ser monitorados 

VII - aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão 
declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e 
entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos, 
procedendo-se à sua imediata abertura e à verificação  da conformidade das propostas 
com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório; 



Governo de Sergipe 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

Gabinete do Secretário 

até o fim da execução do contratos, conforme se depreende do art. 55, inciso 
XIII, da Lei n° 8.666/93. 

Isto posto, em face das razões expendidas acima INDEFIRO o pedido de 
reconsideração, mantendo o posicionamento Inicial no sentido de 
DECLARAR VENCEDORA do certame a empresa ZDOC - Tecnologia em 
Documentos e Sistema LTDA EPP, por seus próprios fundamentos. 

Em 09 de julho de 2014. 

JOÃO DA SILVA 

5 XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, 
em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
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ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

PORTAWAN°.4i36 
ARACAJU, 10 DE MARÇO DE 2014. 

Alteraaredaçãodoartl°daPnrian°237de2ødejaneirode2ol4, 
que constitui Comissão para a condução de licitações na modalidade 
pregão, realizadas pela Secretaria de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO 1)0 PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO .E GESTÃO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares e tendo em vista o 

• 	 dpostonoincisolVdot3°,daLeiFederaln°l0.S2Ot2002enoart.8°doDecretoEstadualn° 
26.5,ai /2009, além das disposições contidas no Decreto n°. 24.57 1107 e suas alterações, 

RESOLVE: 	@ 

Art. 1°Ficaaltemdooait l°daPortarian°237de2odcjaneirode2ol4, que passa a 
viger com a seguinte redação: 

«M. P Ficam designados os servidores ábai discriminados, 
exercendo os dois primeiros membros a função de Pregoeiro, para constitufrepi a quarta Comissão pata 
condução de licitações desta Secretaria na modalidade pregão:" 

Nome: CPF: 
Alessandro FZUIÇCk,da Silva 516.595.815-91 
.Éiica Matsa.Lima Poderoso 822.602.815-91 
Adna Maria de Souza Cardoso 149.005.565-72 
Marcos Antonio Saritana dos Santos 423;85.70SO4, 
•Moisós Ribeiro da Silva 	. 368.751.395,53 

,Art. 2° Esta Portaria tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, 
entraxidoem vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos apartir de 01 de abril de2014. 

Gabinete do 	 4tário.deEsta4o do Planejara 0. 7,çamento e Gestão, lO de março de 2014.. 	... 

• •, 	• 	 JO)OAUÕ 
ore ário de Estadc<Vei 

DA SILVA 
Orçamento e Gestão 
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SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS-SGCC/SEPLAG 

a 
TABELA VALORES DE REFERÊNCIA - BASEADO NA PESQUISA DE MERCADO ELABORADA PELA JUCESE, CONFORME ART.3°, INCISO III 

DA LEI N°10.52012002, ART.7° DO DECRETO 26.53112009 E ART. 5 0  DO DECRETO ESTADUAL N° 26.53312009. 

Processo n. °  019201.0288312013-9 - Contratação de serviços técnicos especializados em Tecnologia da informação -  Ti para atender às necessidades da Junta Comercial do 
Estado de Sergipe - JUCESE. 

LOTE 01 

Aracaju, 16 de julho de 2014. 



ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 

Dependência: SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ ORCAMENTO GESTAO - SEP - 
ESTADO DE SERGIPE - (SE) 

Licitação: (Ano: 20141 SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ ORCAMENTO GESTAO - 
SEP / N° Processo: 019.201.02883/2013-9) 

Às 10:01:14 horas do dia 30104/2014 no endereço RUA DUQUE DE CAXIAS 346-
PREDIO, bairro SAOJOSE, da cidade de ARACAJU - SE, reuniram-se o Pregoeiro da 
disputa Sr(a). ALESSANDRO FRUKCK DA SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio, 
designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão 

N° Processo: 019.201.0288312013-9 - 2014/PE082/2014 que tem por objeto Contratação de 
empresa para prestar serviços especializados de tecnologia da informação para atender às 
necessidades da Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE. 

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços: 

Lote (1) - Contratação de empresa para prestar serviços especializados de tecnologia da 
informação para atender às necessidades da Junta Comercial do Estado de Sergipe - 

JUCESE. 

Data-Hora 	II 	 Fornecedor 	 11 	Proposta 	1 

12810412014 09:18:3 	IIT CONSULTINO INFORMATICA LTDA ME 	 II R$ 1.680.000.00 

0710412014 14:52:04:614 ITSI TECNOLOGIA E SEGURANCA DE INFORMATICA R$ 15.000.000,00 LTDA 

2910412014 16:14:52:603 zooc - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS R$ 915.500,30  
I LTDA EP 

Após a etapa de lances, COM DISPUTA EM SESSÃO PUBLICA, foram apresentados os 
seguintes menores preços: 

Lote (1) - Contratação de empresa para prestar serviços especializados de tecnologia da 
informação para atender às necessidades da Junta Comercial do Estado de Sergipe - 
JUCESE. 

Data-Hora 	1 	 Fornecedor 	 II 	Lance 

30104/2014 10:26:33:868 LTDA EP 
IzDOc - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS 	R$ 830.000,00 

___ I  

3010412014 10:25:0 	IIT CONSULTtNG INFORMATICA LTDA ME 	 1 R$ 832.273.00 

3010412014 10:18:22:176 TSDA 
I TECNOLOGIA E SEGURANCA DE INFORMATIcA 	

1 
R$ 930.000,00 

ILT  

• 

(1 



Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o 

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da 
disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto 

bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e 
o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu: 

No dia 3010412014, às 10:32:54 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para prestar 

serviços especializados de tecnologia da informação para atender às necessidades da Junta 
Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE, - a situação do lote foi alterada para: 
arrematado. No dia 23105/2014, às 12:14:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

No dia 23/05/2014, às 12:14:37 horas, no lote (1)- Contratação de empresa para prestar 
serviços especializados de tecnologia da informação para atenderás necessidades da Junta 
Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE. - a situação do lote foi alterada para: 

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CARLOS EDUARDO 
CARVALHO MOURA - desclassificou o fornecedor: ZDOC - TECNOLOGIA EM 

DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA EP, No dia 03/0612014, às 11:04:55 horas, a situação 
do lote foi finalizada. 

No dia 0310612014, às 11:04:55 horas, no lote (1)- Contratação de empresa para prestar 
serviços especializados de tecnologia da informação para atender às necessidades da Junta 
Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE. - a situação do lote foi alterada para: 
arrematado. No dia 03/06/2014, às 11:10:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

No dia 03/06/2014, às 11:10:22 horas, no lote (1) Contratação de empresa para prestar 
serviços especializados de tecnologia da informação para atenderás necessidades da Junta 

Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE. - a situação do lote foi alterada para: declarado 
vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: EM ATENDIMENTO A DECISÃO DO 
SECRETARIO DE ESTADO, PROFERIDA EM RECURSO ADMINISTRATIVO 

INTERPOSTO PELA EMPRESA ZDOC, A QUAL MODIFICOU DECISÃO DO PREGOEIRO. 
No dia 16107/2014, às 09:18:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

No dia 16107/2014, às 09:18:47 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para prestar 

serviços especializados de tecnologia da informação para atenderás necessidades da Junta 
Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE. - a situação do lote foi alterada para: 
adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Ultrapassada a fase recursal e, após o 
julgamento do recurso interposto, e em atendimento a Decisão do Secretario de Estado, 

PROFERIDA EM RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO PELA EMPRESA ZDOC, A 
QUAL MODIFICOU DECISÃO DO PREGOEIRO declaro a empresa em tela ADJUDICADA, 
e por ter a mesma ter preenchido todos os requisitos editalícios. 

r 



No dia 16/0712014, às 09:18:47 horas, no lote (1)- Contratação de empresa para prestar 

serviços especializados de tecnologia da informação para atender às necessidades da Junta 
Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o 
objeto do lote da licitação à empresa ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E 
SISTEMAS LTDA EP com o valor R$ 829.993,20. 

No dia 10/0412014, às 10:56:55 horas, a autoridade competente da licitação - JULIO 
CESAR GOMES BARBOSA - substitui o Pregoeiro CARLOS EDUARDO CARVALHO 
MOURA. 

Às 10:51:19 do dia 10/0412014 as seguintes datas foram alteradas por JULIO CESAR 

GOMES BARBOSA: abertura de propostas (de 11/04/2014-08:00:00 para 3010412014-
08:00:00); inicio da disputa (de 11/04/2014-10:00:00 para 3010412014-10:00:00) 

No dia 16/0712014, às 08:59:23 horas, a autoridade competente da licitação - JULIO 
CESAR GOMES BARBOSA - substitui o Pregoeiro CARLOS EDUARDO CARVALHO 
MOURA. O motivo da alteração foi o seguinte: O pregoeiro atual Carlos Eduardo Carvalho 
Moura encontra-se em gozo de ferias. 

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da.disputa 
declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações 
detalhadas sobre o andamento do processo. 
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'ALEÍ&NDROFRUXCK DA SILVA 

Pregoeiro d, flisputa 
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ADNA MARIA DE SOUZA CARDOSO 

MembroApoio 

M 	
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Membro Equipe Apoio 

IA  4 #NTANA Ds 
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M>$RCOS/ANTONI SA 	 SANTOS 

Membro Equipe Apoio 

Proponentes: 
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10.781.72310001-29 ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA EP 
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GOVERNO DE SERGIPE 
SECRETARIA DO ESTADO DO PLANEJAMENTO, 

ORÇAMENTO E GESTÃO 

EXTRATO DA ATA DE JULGAMENTO 
DO PREGÃO ELETRÔNICO N°. 08212014 

OBJETO: Contratação de empresa para prestar 
serviços especializados de tecnologia da informação 
para atender às necessidades da Junta Comercial do 
Estado de Sergipe - JUCESE. 
CONTRATADA: ZDOC - TECNOLOGIA EM 
DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA EP 
Cl N°. 10.781.72310001-29 
CONTRATANTE: Junta Comercial do Estado de 
Sergipe - JUCESE. 
VALOR GLOBAL ANUAL: R$ 829.993,20 (oitocentos 
e vinte e nove mil e novecentos e noventa e três reais 
e vinte centavos). 
VIGENCIA DO CONTRATO: de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado com vistas à obtenção de preços e 
condições mais vantajosas para a Administração, na 
forma do art. 57, II da Lei 8.666193. 
FONTE DE RECURSO: 0270, UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA: 19.201 PROJETO/ATIVIDADE: 
1152. ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 

\ ; 	 CLASSIFICAÇÃO FUNC.: 23.122.039. 
BASE LEGAL: Lei n°. 10.52012002, Lei n °  8.666193. 
Lei Estadual n° 6.206/2007, Lei Estadual n° 5.280, Lei 
Estadual n °  5.848, Decretos Estaduais n°s. 26.531 e 
n° 26.533, 

Adjudico em 6 julho de 2014. 

JOÃO 	 01 j  J4MA DA SILVA 
Secretário de EsJÇdo Planejamento, 

Orça 	to je Gestão. 

Homologo em 

de Sergipe 



j 	 ¼t 
ESTADO DE SERGIPE 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 
Subsecretaria de Administração e Logística 

Superintendência-Geral de Compras Centralizadas 

DESPACHO MOTIVADO 

Vistos, etc. 

O ato de homologação legal do presente procedimentolicitatório é de inteirae 

exclusiva responsabilidade da autoridade competente que determinou a sua 

abertura, consoante o que • estabelecem as Leis Federais n.° 8.666/93 e 

10.520/202 e os incisos 1 e IX do art. 70  do Decreto Estadual n.° 26.531 /2009. 

Ademais, apenas para fins operacionais de homologação da Licitação nos 

sistemas eletrônicos utilizados pelo governo do Estado de Sergipe, por meio dos sites 

www. licitacoes-e. com . brewww. comyrasnet. se . gov. br, cabe ao Superintendente-

Geral de Compras Centralizadas da SEPLAG o ato de homologação eletrônica, nos 

termos do art. 8° do Decreto Estadual n.° 26.533/2009, após o ato de homologação 

legal ter sido efetuado pela autoridade competente queautorizou a abertura do 

procedimento. 

Por fim, cabe salientar que a colocação do nome do Superintendente-Geral de 

Compras Centralizadas no documento denominado "Ata da Sessão Pública do Pregão" 

decorre tão-somente do fato de este realizar a homologação eletrônica daticitação, 

valendo reafirmar que, em verdade, conforme explicado acima, a responsabilidade 

legal para homologação do feito é da autoridade competente que permitiu a 

realização do certame. 

Aracaju, 16 de julho de 2014. 

JÚLIO CÉSAR 
Superintendente Geral de Compra?'entra1izadas— SGCC/SEPLAG 

. ) 
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GOVERNO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

Página 1 de 1 

Ofício n° 2396 / 2014 - SGCC/GELIC 

Aracaju, 17 de Julho de 2014. 

Ao Ilustríssimo Senhor 
GEORGE DA TRINDADE GOIS 
Diretor Presidente da Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE 
Aracaju - SE 

Assunto: Encaminhamento de processo para homologação 

Senhor Presidente, 

Encaminhamos o processo n°. 019.201.02883/2013-9, referente à contratação de 

empresa •para prestar serviços especializados de tecnologia da informação para atender às 

necessidades da Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE, conforme extrato da ata de 

julgamento do pregão eletrônico n°. 082/2014 para homologação e publicação no Diário Oficial. 

Respeitosamente, 

JÚLIO CÉSAR G. BARBOSA 
Superintendente-Geral de Compras Centralizadas - SEPLAG 

Rua Duque de Caxias, 346, bairro: São José - CEP: 49015-320 - Aracaju - SE 
TeL: (079)3226-2200 - Fax: (079)3214-0306 www.sepLag.se.gov.br 	

e-DOC - Documento r4reual 



1 
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO N° 0512014 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019.201.0288312013-9 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 08212014 
OBJETO: Contratação de Serviços Técnicos Especializados em Tecnologia da Informação. 
CONTRATADO: ZDOC - Tecnologia em Documentos e Sistemas Ltda. 
CNPJ: 10.781.723/0001-29 
VALOR: R$ 829.993,20 (oitocentos e vinte e nove mil novecentos e noventa e três reais e 
vinte centavos. 
PRAZO: 12(doze) meses. 
FONTE DE RECURSOS: 0270 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 19201 
PROJETO/ATIVIDADE: 1152/ ELEMENTO DE DESPESA: 
33.90.39/CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 23.122.0039 
BASE LEGAL: Lei n° 10.520/2002. Lei n° 8.666/93. Lei Estadual n° 6.206/2007. Lei 
Estadual 5.280. Lei Estadual n°5.848. Decretos Estaduais n°26.531 e n°26.533. 
PARECER JURÍDICO N°: 613/2014 - PGE/SE. 

Rua Propriá, n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
Fone/FAX (079) 3234-4100 — e-mail: jucesecjucese.se.ov.br  

www.jucese.se.gov.br  



SEGRASE - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE 5.egrase  Protocolo de recebimento de matéria 

O GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE declara que recebeu nesta data a matéria abaixo para 
publicação: 

Identificacão do REMETENTE: 
Cliente: JUNTA COMERCIAL 

Publicador: EDUARDO SILVEIRA GARCÉZ 

Data/Hora recebimento: 2810712014 08:56:19 

Identificação da MATÉRIA: 
Número: 40323 

Título: EXTRATO DA ATA DE JULGAMENTO 

Categoria: EXTRATOS DE CONTRATOS 

Colunas: 3 

Data(s) de publicação: 	2910712014 



SECRETARIA Do ESTADO DO PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO 

EXTRATO DA ATA DE JULGAMENTO 
DO PREGÃO ELETRÔNICO 14°. 082/2014 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestar 
serviços especializados de tecnologia da Informação para 
atender às necessidades da Junta Comercial do Estado de 
Sergipe - JUCESE. 
CONTRATADA: ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS 
E SISTEMAS LTDA EPP 
CNPJ N°. 10.781.72310001-29 
CONTRATANTE: Junta Comercial do Estado de Sergipe - 
JUCESE. 
VALOR GLOBAL ANUAL: R$ 829.993,20 (oitocentos e vinte e 
nove mil e novecentos e noventa e três reais e vinte centaves). 
VIGENCIA DO CONTRATO: de 12 (doze) meses, contados a 
partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado com 
vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para 
a Administração, na forma do art. 57,11 da Lei 8.666193. 
FONTE DE RECURSO: 0270 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -
19.201 PROJETO/ATIVIDADE: 1152 ELEMENTO DE 
DESPESA: 33.90.39 CLASSIFICAÇÃO FUNC.: 23.122.0039 
BASE LEGAL: Lei n°. 10.52012002, Lei n° 8.666193. Lei 
Estadual n°6206/2007, Lei Estadual n°5.280, Lei Estadual n° 
5.848, Decretos Estaduais n°s. 26.531 e n°26.533, 

Adjudico em 16 de julho de 2014 

JOÃO AUGUSTO GAMA DA SILVA 
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Homologo em 25 de julho de 2014. 

GEORGE DA RINDADE GOIS 
Presidente da Junta Comercial de Sergipe 



1 
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

CONTRATO N° 0512014 

Contratação de Serviços Tecnologia da Informação, 
celebrada entre a Junta Comercial do Estado de 
Sergipe e a Empresa ZDOC - Tecnologia em 
Documentos e Sistemas LTDA. 

QUALIFICAÇÃO DA CONTRATANTE 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE• 
SERGIPE - JUCESE. 

RUA PROPRIA 315, CENTRO, 
ARACAJU/SE 

14.460.90910001-62 

GEORGE DA TRINDADE GOIS 

CASADO 

ADMINISTRADOR 

663.901.335-53. 

RG 	 885.556 SSP/SE 

QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA 

BARRETO DE MELO FILHO 

532.126.145-87 

778.582 .SSP/SE 

Rua Propriá, n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 	/" fj •Fone/FAX (079) 3234-4100 - e-mail: juceseiucese.se.gov.br  Q 	JTt3 
www.jlicese.se.gov.br  



1 
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

O presente contrato está de acordo com a Lei n 0  8 .666/93 e sua legislação suplementar, 
regendo-se pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (art. 55, inciso 1, da Lei n° 8.666/93). 

O presente Contrato tem por objeto a Contratação de Serviços em Tecnologia da 
Informação conforme especificações detalhadas do projeto básico e seus anexos constantes no 
Processo Administrativo tombado sob o n°019.201.02883/2013-9. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE PRESTAÇÃO E EXECUÇÃO DO 
CONTRATO (art. 55, inciso II E IV) da Lei n° 8.666/93). 

Os serviços serão prestados nas datas e horários definidos no projeto básico, nas 
condições estipuladas nos termos de referência t no projeto básico, bem como, supletivamente, 

ti 	na proposta de preços. 

§ 1°- O seu recebimento dar-se-á de acordo com o art. 73 incisos 1 e II, "a" e 

§ 2° - O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a 
tsponsabi1idade civil a. ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita. execução do 
contrato.. 

1 tifl..tiII%fl - I5L5 1 fltfl..J £4 JJnIJ tJh1fl1Jtii3 1511j 1 flLTttlV 

O valor total anual do contrato e de R$ 829 993,20 (oitocentos e vinte e nove mil e 
noventa e três reais e vinte centavos). A contratante somente pagará à contratada pela efetiva 
execução dos serviços ou entrega do produto, após liquidação da obrigação. 

§ 1° .0 pagamento será efetuado mensalmente após liquidação da despesa por 
meio de crédito em conta corrente indicada pela contratada, no prazo de 30(trinta) dias 
consecutivos, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo 
setor responsável pelo recebimento da Junta Comercial do Estado de Sergipe, o qual será 
depositado em conformidade com os dados bancários entregues à Contratante antes da 
assinatura do Contrato; 

§ 2° - Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar, juntamente com 
o documento de cobrança, prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social 
—INSS e perante o FGTS - CRF; 

§ 3° - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto houver pendência 
de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual; 

§ 40 . Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado; 

: Rua Propriá,n°315, Centro, Aracajui'SE, CEP 49.0l0-020 
. Fone/FAX (079) 3234-4100 - e-mail: iuceseciucese.se.gov.br  

www.jucese.se.gov.br  



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

§ 5° - Os preços serão fixos e irreajustáveis; 

§ 6° - Garante-se ao Contratado o direito de manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, nos termos do art. 65, II, "d" da Lei 8.666/93, a ser efetivado por meio 
de Termo Aditivo; 

§ 7° - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor 
mencionado no capta desta Cláusula, o índice Nacional de Preços ao Consumidor - 
INPC/IBGE. 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA (Art. 55. inciso IV, da Lei n' 8.666193). 

O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, cujo prazo se iniciará a partir 
da data de sua assinatura, sem prejuízo das disposições contidas no art. 57, inciso II da Lei 
Federal n° 8.666/93. 

UNIDADE CLASSIFICAÇÃO ELEMENTO FONTE 
ORÇAMENTÁRIA FUNCIONAL - DE DESPESA DE 

PROGRAMÁTICA . 	 . RECURSO 
19201 23.122.0039.1152 3.3.90.39. 021Õ 

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA CONTRATUAL (art. 55, inciso V. da Lei n. 
8.666/93). 

A contratada devera prestar garantia contratual, no valor correspondente a 5% 
(cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por fiança-bancária, seguro-garantia ou 
caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, conforme art. 56 1, II e III da Lei 8.666/93. 

A CONTRATADA, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a: 

. Executar o serviço objeto deste Contrato em estrito acordo com as disposições do 
edital e discriminação da proposta e ainda conforme as responsabilidades dispostas a seguir: 

a) Manter durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na contratação; 

b) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Junta Comercial do Estado de 
Sergipe ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato não 

Rua Propriá, n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 ,.. ç'f) 
Fone/FAX (079) 3234-4100 - e-mail: jucese(djucese.se.gov.br  .iucese.se.gov.br 	

. 



• 	 1 
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela 
Contratante; 

e) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, prevideneiários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução do Contrato; 

d) Cumprir as normas e obrigações impostas pela legislação trabalhista, bem como pelas 
firmadas nas convenções coletivas de trabalho da categoria correspondente; 

e) Conceder auxílio alimentação aos profissionais contratados, nos limites mínimos 
estipulados pela Convenção Coletiva de Trabalho da categoria; 

O Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a Contratante, 
sem prévia e expressa anuência; 

g) Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como 
a fúsão, cisão ou incorporação, sem prévia e expressa anuência do Contratante; 

h) Substituir, sempre que exigido pela Contratante e independentemente de justificativa 
por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e ou comportamento 
sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da Junta 
Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE, ou ao interesse do Serviço Público; 

i) A Contratada obrigar-se-á a substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
empregado que, do ponto de vista da Contratante, não esteja atendendo suas 
necessidades. Em caso de falta ou ausência legal e férias, a Contratada obriga-se a 
substituir o faltoso no prazo de 2 (duas) horas da comunicação feita pela Junta 
Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE; 

j) Comprovar o recolhimento das contribuições sociais relativas à mão-de-obra empregada 
no Contrato (GR do FGTS e GRPS do INSS), correspondente ao mês da última 
competência vencida, bem como apesentar a respectiva folha de pagamento e ainda o 
CND e  CRF válidos e o comprovante de fornecimento do ticket refeição ou similar, se 
necessário e determinado, e o vale-transporte aos empregados alocados; 

k) Designar preposto para atender aos chamados e exigências da Contratante; 

1) Manter os empregados contratados sempre com os seguintes requisitos: 

- comparecerem limpos e asseados para a execução dos serviços; 
- obedecer ao horário; 
- portar crachá de identificação individual, quando em serviço. 

Rua Propria, n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49010-020 
Fone/FAX (079) 3234-4 100 e-mail: juceseLa)iucese.se.gov .b 	o 450, jp 

www.jucese.se.gov.br 	 1 4$ 



1 
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE EStADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

m) Fornecer uniformes e seus complementos à mão-de-obra envolvida (calça, camisa, 
sapatos, livro d  ocorrência), não podendo repassar os custos de qualquer destes itens de 
uniforme e equipamentos a seus empregados; 

n) Instruir seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Junta Comercial 
do Estado de Sergipe - JUCESE, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas 
e de segurança e medicina do trabalho; 

o) Os supervisores da contratada deverão, obrigatoriamente, inspecionar os postos no 
mínimo uma vez por semana; 

p) Em caso de deslocamento de profissional, para um município fora da sede da JUCESE, 
por determinação desta Junta, eventualmente e em objeto de serviço, a contratada 
concederá diária para cobrir despesas com alimentação, hospedagem e permanência, em 
igual valor ao previsto em Ato Deliberativo desta administração, que concede diárias e 
que esteja vigente no exercício. Os deslocamentos dentro do Estado terão, além das 
diárias, o pagamento da passagem de ônibus e os deslocamentos para fora do Est ado 
terão o pagamento de passagem aérea na classe econômica; 

q). O ressarcimento dos valores correspondentes às despesas . provenientes de 
deslocamentos de profissionais mencionados acima será efetuado mediante Nota Fiscal 
ou Fatura, emitidas a parte, acrescida dos impostos legais, não incidindo sobre esta 
fatura qualquer margem de lucro. 

O CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a 

a) Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada a todos os locais onde se 
fizerem necessários os serviços; 

b) Acompanhar e fiscalizar, a execução dos serviços; 

c) Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 
dos serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas 
ou irregularidades observadas; 

d) Reter a parcela relacionada ao ISSQN, 

e) . Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com o estabelecido no Contrato. 

Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a contratante poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções: 

Rua Propriá, n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020. 
Fone/FAX (079) 3234-4100 - e-mail: jucese(âjucese.se.gov.br  

www.jucese.se.gov,br 	4~ r 
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1 
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

1 - Advertência; 

II - Multa, observados os seguintes limites máximos: 

a) 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 
fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma fisico de obras não 
cumprido; 

b) 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida, com o 
conseqüente cancelamento da nota de empenho ou documento equivalente; 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

§ ° O valor da multa aplicada, nos temos do inciso II, será descontado do valor da 
garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, 
sendo corrigida monetariamente, de conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo 
inicial, até a data do efetivo recolhimento. 

§. 2° A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com às demais • sanções 
restritivas: de direitos constantes deste Decreto. 

§ .3° A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir 
do primeiro, dia útil subseqüente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento 
da obrigação. 

CLÁUSULA NONA -. DA RESCISÃO (art. 55. inciso VIII. da Lei no 8.666193). 

Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais os ,  
contratos serão rescindidos por inexecução contratual fundamentado no art. 77 e seguintes da 
Lei ii° 8.666193 . 

§ lO - O presente Contrato poderá ser rescindido, também, por conveniência 
administrativa, a Juízo do Contratante, sem que caiba á Contratada qualquer ação ou 
interpelação judicial; 

§ 2 - O presente contrato será rescindindo, sem qualquer ônus para a contratante, 
iiõ fflõffléüto em que se concluir a contratação do prestador de serviço vencedor do certame 
licitatório que já tramita com o mesmo objeto do presente contrato; 

Rua Propriá, n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
Fone/FAX (079)3234-4100 - e-mail: jucese(ucese.se.gov . 

. . .. 	'. 	 . 	.jucese.se.gov.br 



1 
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

§ 30 - Na ocorrência da rescisão prevista no "caput" desta cláusula, nenhum ônus 
recairá sobre o Contratante em virtude desta decisão, ressalvado o disposto no § 2° do artigo 79 
da Lei n°. 8.666/93 e alterações. 

Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada 
reconhece, de logo, o direito do Contratante de adotar, no que couber, as medidas previstas no 
artigo 80, da Lei n°. 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO 
DO CONTRATO EOS CASOS OMISSOS (art. 55, inciso XII. da Lei n° 8.666193j. 

O presente Contrato fundamenta-se: 

1 -. nos termos do Processo Administrativo n° 019.201.02883/2013-9 que, 
simultaneamente 

• 	a) constam no Projeto Básico; 

b) não contrarie o interesse publico 

II nas demais determinações da Lei 8.666/93, Lei n° 10.520/02, Decretos 
Estaduais n°26.531109 e n°26533/09, 

	

• III nos preceitos do Direito Público; 	. 

IV - supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas 
disposições do Direito Privado. 

Parágrafo urnco - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem 
necessários, em decorrência deste Contràto, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na 
ocasião, Termo Aditivo.. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO. 

A Contratante publicará, no Diário Oficial do Estado, o extrato do presente 
Contrato no prazo de 20 (vinte) dias da data de sua assinatura, com indicação da modalidade de 
seu número de referência. 

Rua Propriá, n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
Fone/FAX (079) 3234-4100 - e-mail: jucese(cijucese.se.gov.br 	
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1 
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES (Art. 65. Lei u'8.666193). 

Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados 
no artigo 65, da Lei 8.666/93, devidamente comprovados. 

§ 1 °  - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto, calculado sobre 
o valor inicial atualizado do contrato. 

§ 2° - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta 
condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
(Art. 67. Lei n1  8.666193). 

A fiscalização da prestação dos serviços será exercida por um representante da 
CONTRATANTE, neste ato denominado FISCAL, devidamente credenciado pela autoridade 
competente, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução é que • de 
tudo dará ciência ao credenciante (art. 67 da Lei n° 8.666/93). 

A Fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive . perante . terceiros, por qualquer irregularidade, resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitonos, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior e, na ocorrência desta, não implica co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus 
agentes e prepostos (art. 70 da Lei n° 8.666/93). . . . .. . . . 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

As partes contratantes elegem o Foro da Capital do Estado de Sergipe como •uni ëo 
Competente para ditiinir as questões que porventura surgirem na execução do presente 
Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro. 

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, afim 
de que produza seus efeitos legais 

. 	Aracaju/SE, 01 de agosto de 2014. 

oÇSUCESE
Gois 	 Sérgio Barreto de Meio Filho 
 Sócio Administrador 

Rua Propriá, n°315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
Fone/FAX (079) 32344100— e-mail: jucese(jucese.se.gov.br  

www.jucese.se.gov.br 	 . 



• 	 1 
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

TESTEMUNHAS: 

* 
DicgSantos de Je s 	 Ana Carina Menezes Cantanhede 
CPF n°817.461.135-53 
	

CPF n°013.248.215-07 

Rua Propriá, no 315, Centro, Aracaju/SE, CEP 49.010-020 
Fone/FAX (079) 3234-4100 — e-mail: jucese(djucese.se.gov.br  

www.jucese.se.gov.br  



Visua1izaço da Certidão 
	

http://www. se ,jus.br/certidaonegativa/internetlexibe_certidao.wsp?lm... 

CERTIDÃO NEGATIVA 
uaoos ao ouicuante 

Razão Social: 	ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA 

NõmêFántasia: ZDOC - TECNOLOGIA EM Natureza Certidão: Falência, 	Concordata, 
GESTÃO DOCUMENTAL Recuperação Judicial e Extra- 

judicial 

Domicílio: Aracaju Tipo 	de 	Pessoa/CPF Juridica / 10.781.723/0001-29 
/CNPJ: 

Data da Emissão: 01/0812014 16:03 Data de Validade: * 3110812014 * 

N° da Certidão: * 0001002689 * N° da Autenticidade: * 0120642984 * 

Certifico que NÃO CONSTA, nos registros de distribuição dos 1 0  e 20  Graus do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, 

AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO ,  JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL distribuida e que esteja em 

andamento, contra a firma acima identificada. 

- Observações 

a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 61/2006, de 29/11/2006. 

b) Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo 
interessado e/ou destinatário. 

±)ÁalidaUõ desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a 
emissão de uma nova certidão. 

d): k. auténticidade, destã certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.- - 
www.tjse.jus.br  - no menu -Serviços - Certidão On Line-, utilizando o número de autenticidade acima identificado. 

ldeI 	 .. . . 	. 01708/201416:0 
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fl MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

W Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - EPP 
CNPJ: 10181.72310001-29 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se 
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as 
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em 
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão especifica. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http:/Iwww.receita.fazendagov. br > ou <htx/Mww.pgfii.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n 2  3, de 0210512007. 
Emitida às 14:43:06 do dia 1810212014 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 1710812014. 
Código de controle da certidão: D707.5A58.8CB8.4251 

Certidão emitida gratuilamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

file:///C:/Users/sergio/AppData/Local/Temp/Low/W5Y77RKC.htmT 	 17/04/2014 



Certidao Negativa de Debito 
	 Página 1 de 1 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

N° 052222014-88888723 
Nome: ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS 
LTDA- EPP 
CNPJ: 10.781.72310001-29 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever 
quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima 
identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não 
constam pendências em seu nome relativas a contribuições 
administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a 
inscrições em Divida Ativa da União (DAU). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as 
suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias 
e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas 
em DALI, não abrangendo os demais tributos administrados pela 
RFB• e as demais inscrições em DAU, administradas pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão 
Conjunta PGFN/RFB. 

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei 
no 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para: 

- avêrbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;  
redução de capital social, transferência de controle de cotas de 

sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou 
da sàciedadesociédadê empresária simples; 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo 
art.931 da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, 
extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples. 

A aceitação desta certidão esta condicionada a finalidade para a qual 
foi emitida j  à verificação de sua autenticidade na • Internet, no 
endereço< http //www receita fazenda gov br> 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01, 
de 20 de janeiro 	2010. 

Emitida em 2510212014 
Válidã até 24/0812014. 

Certidão emitida gratuitamente 

Ateriçáo:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

fi1e:///C:/Users/sergio/ApDataILoca1/Temp/Low/8I9AGDNC.htm 	 25/02/2014 



11812014 	 SEFAZ Secretaria c. Estado da Fazenda de Sergipe 

SECRETÁRIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE 

a 

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 62229812014 

Identificação do Contribui nte:10.781.723/0001-29 
Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE 

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica 
10.781.72310001-29 referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ficando, porém ressalvada à 
Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas O portador do documento 
10.781.723/0001-29 não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE. 

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria N° 2.83 de 15/0212001, válida por 30 (trinta) dias a partir da 
dáfá da emissão. 

Certidão emitida em 0110812014 16:14:03, válida até 31/0812014 e deve ser conferida na Internet no 
endereço www.sefaz.se.gov.br  pelo agente recebedor. 

Aracaju, 1 de Agosto de 2014 

Autentica ção:201408010FK2GD 

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe 
Av. Tarcredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco 

Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000 

111 



Certidão 201400026016 
	

hp://fiancas.aracajuse.gov.br/finncas/cn/cn_certidaoprint.wsp?trnp..  

ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA 

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE CERTIDÃO NEGATIVA 

N°. 2014000264116 

CNPJ: 10.781.72310001-29 
Contribuinte: ZDOC TECNOLOGIA EM DOCUMENTACÃO E SISTEMAS LTDA 

Em cumprimento à solicitação do requerente, com as características acima e ressalvado o 
direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar a qualquer tempo, as 
dividas que venham a ser apuradas,. CERTIFICAMOS .para fins de direito, que mandando rever 
os registros tributários, constatamos a exiência de débitos em nome do contribuinte em 
apreço, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, conforme processo n°4019214 - 

Outrossim, esclarecemos que a presente CERTIDÃO tem os mesmos efeitos de CERTIDÃO 
NEGATIVA, por força do exposto no artigo 84 do Código Tributário Municipal, e nos artigos 
151, inciso III e 206 do Código Tributário Nacional. 

Estacertidão será válida até : 1010812014 

Aracaju (SE), 25 de Junho de 2014 

Aaceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, 
no endereço http://flnancas.aracaju.se.gov.br/financas/cn/cn_valida.wsp  

Códigç de Autenticidade: 20140002601 6OW4T 	 . . 	. 

Certidão emitida com base na Portaria 0212007 de 2810612007 

1 dei 	 25/06/2014 15:56 



Página ide 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - EPP (MATRIZ 
E FILIAIS) 
CNPJ: 10.781.723/0001-29 
Certidão n°: 45072415/2014 
Expedição: 10/03/2014, às 17:12:34 
Validade: 05/09/2014 - 180 (cenlo e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - EPP 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 10.781.723/0001-29, 
NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
atõdosos seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
À aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Intt±iet (http://www.tst.jus.br ) 
Certidão emitida gratuitamente 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadíinplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 

ó:.r:dc..s judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos preidenciár±os, a honorários,, a custas, S 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decõrreËté 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia 



https://wwwsifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfffgeCFSImprimirPapel..  

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 1078172310001-29 

Razão Social: ZDOC TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA 

Nome Fantasia:ZDOC 
Endereço: AV DOUTOR. CARLOS RODRIGUES DA CRUZ SN / AMERICA / 

ARACAJU / SE / 49080-190 

A Caixa Econômica Federal, no USO da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 14/07/2014 a 12/08/2014 

Certificação Número: 2014071411524194236521 

Informação obtida em 01/08/2014, S 16:15:01. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www1caixa.gov.br  

1 dei 	 01108/2014 16:15 



Comprovante de Inserição.e de Situação Cadastral - Impressão 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 
Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

fl 	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

INSCRIÇÁO 
10.781.72310001-29 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 1 	 CADASTRAL 

DATADEASERTURA 

241 

EMPERIA NOME 	R 

ZDOC - TECN
SA

OL
L
OGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA - EPP 

TÍTULo DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

ZDOC-TECNOLOG1A  

CÓDIGO E.DESCRIÇÁO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

63.1l•9-00 -Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na Internet 

OÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 

62.01-6-00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 
62.023-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 
6209-1-00 -suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da Informação 

RbioO E DESCRIÇÃO  DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOORAOOURO 	 COMPLEMENTO 

4VÇARLQSRODRIGUES DA CRUZ 	 1 	NUMERO 
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