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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

 

 

Após análise do processo de nº 13/2017, Pregão nº 06/2017 e com base na Lei Federal 

8.666/93, e suas posteriores alterações, ADJUDICO o presente processo de Pregão para 

contratação de empresa especializada para locação mensal de sistemas integrados de 

informática, plataforma Windows com os seguintes módulos: Contabilidade/ orçamento/ 

tesouraria pública; compras licitação e pregão presencial; folha de pagamento; controle de 

patrimônio; controle de almoxarifado; controle de frotas; Sistema de Gestão Tributária; 

sistema de controle interno; LAI - portal da transparência e Sistema de Atendimento ao 

Cidadão (Portal do Cidadão); Sistema de controle e administração da tramitação de 

Processos – Protocolo; conforme especificações constantes do Anexo I deste edital, termo 

de referência, em favor de MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

LTDA com valor total de R$ 71.712,00 (setenta e um mil, setecentos e doze reais). 

Marliéria, 04 de abril de 2017. 

 

 

 

Gerson Quintão Araújo 

Pregoeiro Municipal 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

 

O Prefeito Municipal, nos termos do Art. 38, inciso VII da Lei nº 8666/93, HOMOLOGA o 

processo Licitatório nº 13/2017, Pregão nº 06/2017, cujo objeto é contratação de empresa 

especializada para locação mensal de sistemas integrados de informática, plataforma 

Windows com os seguintes módulos: Contabilidade/ orçamento/ tesouraria pública; compras 

licitação e pregão presencial; folha de pagamento; controle de patrimônio; controle de 

almoxarifado; controle de frotas; Sistema de Gestão Tributária; sistema de controle interno; 

LAI - portal da transparência e Sistema de Atendimento ao Cidadão (Portal do Cidadão); 

Sistema de controle e administração da tramitação de Processos – Protocolo; conforme 

especificações constantes do Anexo I deste edital, termo de referência, em favor de 

MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA com valor total de R$ 

71.712,00 (setenta e um mil, setecentos e doze reais). 

Marliéria, 04 de abril de 2017. 

 

 

Geraldo Magela Borges de Castro 

Prefeito Municipal 

 


