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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E DE ADJUDICAÇÃO 
MODALIDADE: PREGÃO Nº: 009/2021 - TIPO: MENOR PREÇO  

 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para criação, suporte homologação, documentação, criação de 
Dashboards de BI, integração com outros sistemas/aplicativos e manutenções corretivas e evolutivas, que compreende 
a inclusão, alteração ou exclusão de funcionalidades no Sistema de Informação Gerencial (SIG) atualmente utilizado no 
Sistema Ocemg, bem como serviço de manutenção corretiva e evolutiva do Aplicativo Móbile do Cooperativismo em 
Minas, de base híbrida (iOS e Android), construída com o framework atual ou superior. 
 
JUSTIFICATIVA: A Comissão de Licitação solicita a homologação deste processo licitatório com a apresentação de 
apenas 01 proposta e por se tratar de: 
 
a) Processo amplamente divulgado no quadro de avisos, jornal de grande circulação, site de internet do Sescoop/MG 
e empresas de divulgação de licitações, a saber, Conlicitação, Licitanet, RCCnet; 
b)  De acordo com a Resolução 850/2012, § 2º, a validade da licitação não ficará comprometida (...) na modalidade 
pregão, se inviabilizada a fase de lances, em razão da apresentação e/ou classificação de apenas uma proposta escrita); 
c) Preço ofertado compatível com a estimativa do Sescoop/MG e por se tratar de objeto um tanto quanto restrito no 
mercado, ou seja, manutenções corretivas e evolutivas em software específico e também aplicativo mobile para 
smartphone;  
d) Necessidade de prosseguimento na contratação pois o software e aplicativo são de atendimento, além das atividades 
diárias do Sescoop/MG, também de atendimento as mais de 700 cooperativas em todo o Estado, não podendo, portanto, 
ficar sem um contrato vigente de manutenção corretiva e evolutiva para eles. 
 
- Data Divulgação: 01/06/2021   - Data de Abertura: 10/06/2021 
 

Relação das empresas que retiraram o edital:  
 

1) TTY2000 Tecnologia e Sistemas Ltda; 
2) Tellus Informatica E Telecomunicações; 
3) Inteligência De Negócios; 
4) Esfera Informática Eireli-EPP; 
5) Consorcio Nacional de Licitação Hqz Ltda; 
6) New Tech Soluções Tecnológicas. 
 

Empresa participante:  

 

1) TTY2000 Tecnologia e Sistemas Ltda,                

CNPJ: 01.561.064/0001-24. 

 

 

 

 
Empresas Vencedora: TTY2000 Tecnologia e Sistemas Ltda, CNPJ: 01.561.064/0001-24. 
 

Item Descrição 
Qtde de horas anual 

“Estimado” 
Valor unitário da 

hora Técnica 
Valor Global 

Anual “Estimado” 

 
01 

Manutenção Corretiva e Evolutiva do SIG (Sistema de 
Informação Gerencial, Conforme Termo de Referência – Anexo 
I do Edital 

 
1.152 hs 

 
R$ 130,00 

 
R$ 149.760,00 

 
02 

Manutenção Corretiva e Evolutiva do Aplicativo do 
Cooperativismo, Conforme Termo de Referência – Anexo I do 
Edital 

 
1.356 hs 

 
R$ 147,00 

 
R$ 199.332,00 

 

Com fulcro no artigo 14, inciso IV do Regulamento de Licitações e Contratos do SESCOOP, aprovado pela Resolução 

do Conselho Nacional nº 850/2012 (publicada no D.O.U. de 26/03/2012), homologamos o resultado do certame licitatório 

em epígrafe e adjudicamos o objeto para as empresas TTY2000 Tecnologia e Sistemas Ltda, conforme recomenda a 

Comissão Permanente de Licitação do Sescoop/MG, através da Ata da sessão do pregão, datada de 10 de junho de 

2021. 

 

VALOR GLOBAL ANUAL ESTIMADO DO PROCESSO: R$ 349.092,00 
(Trezentos e quarenta e nove mil e noventa e dois reais)  

 
Belo Horizonte, 15 de junho de 2021 
 
 
 
________________________________                          _______________________________________ 
ALEXANDRE GATTI LAGES             ISABELA CHENNA PEREZ 
SUPERINTENDENTE             GERENTE DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
 


