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PROCESSO Nº 2022009207  

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA-GO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2022 

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços especializados para 

fornecimento, implantação e manutenção continuada de sistema único e integrado de Gestão 

Pública (ERP-Enterprise Resource Planning), compreendendo a locação mensal de uso sem 

limite de usuários, realizando conversão de base de dados e manutenção adaptativa e corretiva 

no caráter legal e de legislação no Município de Luziânia - Goiás. 

 

DESPACHO. 

 

Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade de todo o 

procedimento licitatório, em especial o julgamento e a adjudicação procedidos  pelo Pregoeiro, 

inserto nestes autos, bem como Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso de minhas atribuições legais, 

com fulcro nas disposições do art. 4, XXII da Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, com 

modificações posteriores, HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado na modalidade de 

Pregão Presencial nº 020/2022, objetivando, a Contratação de pessoa jurídica para prestação de 

serviços especializados para fornecimento, implantação e manutenção continuada de sistema único e 

integrado de Gestão Pública (ERP-Enterprise Resource Planning), compreendendo a locação mensal 

de uso sem limite de usuários, realizando conversão de base de dados e manutenção adaptativa e 

corretiva no caráter legal e de legislação no Município de Luziânia - Goiás., para o cumprimento das 

atribuições da PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA, apresentando-se como propostas mais 

vantajosa a da Empresa: 

 

3TECNOS TECNOLOGIA LTDA , pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 

09.568.632/0001-20 estabelecida na Rua Minervino de Souza Fontes nº 98 Bairro Salgado Filho 

ARACAJU, vencedora dos itens abaixo relacionados: 

 
  DESCRIÇÃO DO GLOBAL VALOR 

0 Item(s) do Pregao N. 020/2022 R$ 1.580.000,00 

 

ITEM NOME ITEM DESCRIÇÃO ITEM MARCA QTDE UNIDADE Valor 

1 prestação de serviços especializados 
para fornecimento, implantação e 

manutenção continuada de sistema 

único e integrado de Gestão Pública 
(ERP-Enterprise Resource Planning) 

Contratação de pessoa jurídica 
para prestação de serviços 

especializados para 

fornecimento, implantação e 
manutenção continuada de 

sistema único e integrado de 

Gestão Pública (ERP-
Enterprise Resource 

Planning), compreendendo a 

locação mensal de uso sem 
limite de usuários, realizando 

conversão de base de dados e 

manutenção adaptativa e 
corretiva no caráter legal e de 

legislação no Municipio de 

Luziânia - Goiás 

3TECNOS 1 Serv. R$ 
1.580.000,00 

     Total do Lote R$ 
1.580.000,00 
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TOTAL DO FORNECEDOR R$ 1.580.000,00 

 

TOTAL DO CERTAME R$ 1.580.000,00 

 

Importa-se o presente Pregão na importância total de R$ 1.580.000,00 (um milhão e quinhentos e 

oitenta mil reais), cuja despesa deverá correr a conta da Dotação Orçamentária: 

 

 Dotação Orçamentária nº 2022.0202.04.122.0001.2421 – Manutenção das atividades da 

Secretaria Municipal de Administração - 339040 – Natureza da Despesa – 2022.0105 – 

Dotação compactada – Locação de Software - Fonte 100 

 

 PUBLIQUE-SE. 

Luziânia-go, 29 DE JULHO DE 2022. 

 

 

 

ELIAS CAVALCANTE DA ROCHA JÚNIOR 

Secretário de Administração 


