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Processo Administrativo nº 019.401.00174/2020-4 

Interessada: CODISE – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE 

SERGIPE / COLIC 

Assunto: Parecer Final do Pregão Eletrônico 002/2020 - REGISTRO DE PREÇOS para 

contratação de empresa especializada em tecnologia da informação, a fim de executar 

atividades que contemplam desenvolvimento de sistemas com suporte, importação de 

dados, integração de sistemas, digitalização e indexação de documentos, onde os produtos 

gerados serão incorporados ao patrimônio da Companhia de Desenvolvimento Econômico- 

CODISE. 

Parecer nº 069/2020 

 

 

I – RELATÓRIO 

 

Trata-se da análise do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2020 - REGISTRO DE PREÇOS 

para contratação de empresa especializada em tecnologia da informação, a fim de executar 

atividades que contemplam desenvolvimento de sistemas com suporte, importação de 

dados, integração de sistemas, digitalização e indexação de documentos, onde os produtos 

gerados serão incorporados ao patrimônio da Companhia de Desenvolvimento Econômico- 

CODISE, conforme especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, fls. 

04/10 e posteriores correções elaborado pelo setor requisitante, que faz parte integrante do 

Edital, como também os seguintes documentos: orçamentos e propostas fls. – 18/32, 

dotação orçamentária fls. 76, autorização da autoridade competente fl. 71/72, valor de 

referência fls. 53/54, minuta do edital fls. 83/186, parecer jurídico inicial n.189/191 opinando 

pela legalidade da minuta o edital, publicação do aviso de licitação no Diário Oficial do 

Estado de Sergipe fls. 304. 
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Adotadas providências de praxe, o pregão foi lançado sob o número 002/2020 com 

os respectivos pareceres e autorizações. 

 

II - DO RITUAL LICITATÓRIO: 

 

1. Da análise, observa-se que o procedimento licitatório foi instaurado com a aprovação 

da autoridade competente para tal e efetivado pela Comissão de Pregão da CODISE, 

conforme competência delegada mediante Ato Normativo n. 94/2019, fls. 82; 

 

2. Constatamos, no continuar da análise, que o prazo entre a publicação do 

Instrumento Convocatório em 08/04/2020 e a realização do pregão em 24/04/2020, 

foi devidamente respeitado; 

 

3. A abertura das propostas ocorreu no dia e horário fixado no aviso de licitação, 

conforme sua publicação;  

 

4. O relatório da disputa, recursos, julgamento, homologação e adjudicação do Pregão 

Eletrônico atestam corretamente quais empresas ofertaram lance, as classificadas e 

a vencedora,  

 

5. Proposta de preços, documentos de habilitação, atestados, balanço, termo de visita 

técnica, declaração de aceitação dos serviços foram encaminhados, devidamente 

analisados e aprovados por quem de competência, conforme pareceres técnicos 

constantes no processo; 

 

6. Termo de homologação do pregão e a respectiva adjudicação emitida em 18/05/2020. 

Portanto, a empresa ZDOC - TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA, 

apresentou o melhor lance no valor de R$ 1.676.176,00 (um milhão, seiscentos e setenta 
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e seis mil, cento e setenta e seis reais), com valor negociado a R$ 1.675.776,0000( um 

milhão, seiscentos e setenta e cinco mil, setecentos e setenta e seis reais), tendo sido sua 

proposta devidamente adjudicada, na forma e preços e condições negociadas. 

 

Desta feita, não foram encontradas irregularidades, não há o que desabone o 

procedimento, ficando Registrada a respectiva Ata com os serviços, quantidades e 

preços constantes na proposta vencedora NEGOCIADA, encaminhada em 30/04/2020. 

 

Diante do exposto, define-se esta Assessoria Jurídica, pela LEGALIDADE DO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020, tendo como vencedora a empresa ZDOC - 

TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA, devendo ser observado quando 

da assinatura do contrato a manutenção de todas as condições de habilitação ao 

certame, especialmente as comprovações de regularidade fiscal através das 

respectivas das certidões exigidas. 

 

É o nosso entendimento. S.M.J. 

 

Aracaju, 19 de maio de 2020. 

 

Chefe da Assessoria Jurídica 
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