
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022 
ATA N. º 03/2022 

 
Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dois, às onze horas, a Comissão de 
Licitações de Pregão Presencial, sob a presidência de Ronerson Bueno, Pregoeiro, nomeado pela 
portaria nº. 08/2022, acompanhado dos demais membros, reuniu-se, para a sessão de análise e 
julgamento do Pregão Presencial nº 01/2022, cujo objeto é a “Contratação de empresa para 
fornecimento e suporte de software de gestão pública ambientado em nuvem”, atendendo as 
necessidades do Executivo e Legislativo Municipal de Vacaria/RS.  
 
Conforme estipulado na ata de nº 02/2022, a Comissão solicitou a participação das empresas no 
dia de hoje (02/12/2022, às 11h) para que, querendo, apresentassem recurso consoante o 
julgamento da sessão, sob pena de decair o respectivo direito. 
 
Nenhuma empresa se fez presente no ato.  
 
A Comissão, através de seu Pregoeiro, de posse do relatório final de aprovação do teste de 
conformidade, analisado pela Comissão Especial (Portaria nº 1.169/22), após análise de proposta 
e habilitação, considerou a empresa DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, 
VENCEDORA DO CERTAME, com a proposta no valor global anual de R$ 1.016.400,00 (sendo 
que deste valor R$ 868.800,00 referem-se ao executivo e R$ 158.400,00 referem-se ao 
legislativo. O valor mensal estimado para o executivo girará em torno de R$ 64.900,00 (mais a 
implantação de R$ 90.000,00) e do legislativo em R$ 9.800,00 (mais a implantação de R$ 
30.000,00). 
 
DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, vencedora do certame, com a proposta no valor 
global anual de R$ 1.016.400,00 (Um milhão, dezesseis mil e quatrocentos centavos). 
 
Aberto o prazo legal de recurso em sessão, nenhuma empresa participante se fez presente, 
abdicando do direito de recorrer, encerrando-se o certame, podendo o pregoeiro dar 
prosseguimento a adjudicação e o encaminhamento para homologação. 
 
A sessão será divulgada via e-mail às licitantes do certame e pela internet, no site 
www.vacaria.rs.gov.br. Nada mais havendo a relatar, eu, Ronerson Bueno, Presidente da 
Comissão de Licitações, modalidade Pregão, encerro a sessão, lavrando a presente ata, que lida 
e achada conforme, vai assinada por mim. 

http://www.vacaria.rs.gov.br/

