
RELATÓRIO DE GESTÃO DE AQUISIÇÕES - 1º SEMESTRE DE 2019 

 

1. No primeiro semestre do ano de 2019 foram realizados 54 contratações, por 
intermédio de 04 pregões eletrônicos, 26 processos de inexigibilidade de licitação, 19 
processos de dispensa de licitação e celebrados 02 termos de compromisso, 18 termos 
aditivos e 03 adesão a atas de registro de preços. 

2. Dentre essas contratações destaca-se a de licenças e softwares, em modalidade 
licença perpétua, com garantia de atualização (Software Assurance - SA) e consultoria 
técnica Microsoft, mediante pregão eletrônico, cujo valor estimado da licitação era de R$ 
1.480.976,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta mil, novecentos e setenta e seis reais), 
tendo a mencionada licitação resultado em R$ R$ 1.198.983,36 (um milhão, cento e 
noventa e oito mil, novecentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos), Portanto, a 
economia proporcionada foi significativa, de R$ 281.992,64 (duzentos e oitenta e um mil, 
novecentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos), que representa 19,04% em 
relação ao valor estimado. 

3. Vale destacar, também, as seguintes contratações: 

a) A contratação de empresa para prestar serviço de elaboração da folha de 
pagamento, mediante pregão eletrônico, cujo valor estimado era de R$ 97.004,80 (noventa 
e sete mil, quatro reais e oitenta centavos), cuja contratação resultou em economia de R$ 
33.424,80 (trinta e três mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), que 
representa 34,45%, tendo em vista que o certame foi adjudicado à vencedora pelo valor de 
R$ 63.580,00(sessenta e três mil e quinhentos e oitenta reais). Portanto, a economia 
proporcionada foi significativa. 

b) A contratação da empresa para a prestação de serviços de seguro de vida em grupo, 
com cobertura básica e adicionais, incluindo assistência funeral, mediante a emissão de 
apólice para os profissionais da Funpresp-Exe, a Mapfre, por intermédio do pregão 
eletrônico nº 03/2019, que se consistiu em ação de grande importância para a valorização 
do quadro de empregados, assim como o cumprimento de obrigação constante do Acordo 
Coletivo de Trabalho de 2019/2020. 

c) A contratação da FUNDEP, por dispensa de licitação, para a prestação de serviços 
de pesquisa e desenvolvimento institucional, visando a construção de plataforma digital 
para a implementação dos perfis de investimentos, a serem oferecidos aos participantes dos 
planos administrados pela Funpresp-Exe, que se propõe a diversificar a oferta de produtos 
e serviços aos participantes, objetivando fomentar a visão de planejamento financeiro de 
longo prazo nos participantes dos planos de benefícios administrados pela Fundação. 

d) A contratação das empresas Basis, RSI e Cast, para a prestação de serviços de 
desenvolvimento e manutenção de software, na modalidade fábrica de software, de acordo 
com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pela 
Funpresp-Exe, por meio de adesão a ata de registro de preços do Ministério da Economia, 
que irá otimizar a eficiência operacional, na medida em que possibilitará o desenvolvimento 
de programas e projetos voltados para a melhoria da gestão da Fundação. Ademais, espera-
se com essa contratação, o alcance da independência tecnológica, a adequação aos padrões 
utilizados pelo Governo Federal, bem como a flexibilidade de incorporar as mudanças de 
processos da Fundação 

4. Em outra frente, a Gerência de Patrimônio, Logística e Contratações instruiu e 
finalizou diversos processos de certificação de profissionais da Entidade, em sua maioria 
para Conselheiros, bem como de capacitação e participação em diversos eventos. 

5. Além das contratações mencionadas, a sala de reuniões nº 01 da Fundação foi 
estruturada, com a instalação de mesa oval, tipo ferradura, bem como foi equipada com 
sonorização própria, mediante a instalação de mesa de som, das caixas de som e 



microfones individuais, proporcionando, desta forma, maior qualidade aos eventos 
organizados naquele ambiente. 

6. Negociação do valor do reajuste referente à locação das salas 203 e 204. 
Relativamente a essa ação, destacamos a significativa economia obtida, de R$ 103.300,30 no 
período de 12 meses, em decorrência dessa negociação pela Funpresp-Exe junto à Funcef, 
conseguimos que a locadora abrisse mão do direito de aplicação do reajuste previsto no 
instrumento contratual. 

7. O ganho em eficiência aqui demonstrado decorre da experiência da equipe da 
GELOG em negociações, norteadas pela aplicação dos  normativos federais que regem as 
contratações. A mensuração da economia gerada em relação ao que fora inicialmente 
estimado com valor de contratação equivalente a 17,50% do orçamento aprovado para os 
contratos assinados. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 


