
Relatório de detalhes do processo de compra

Nº do processo: 1501561 000024/2021

Órgão ou entidade:

Unidade:

Situação:

Procedimento de contratação:

DCC/SEPLAG

Concluído

Dispensa de Licitação - Aquisição de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a
adm. pública

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Condições de Pagamento: De acordo com o estabelecido em contrato

Objeto do processo:

Contratação da PRODEMGE para prestação de serviços de informática, referente ao desenvolvimento e
manutenção ágil da solução corporativa mensageria.

Tipo de licitação: Menor Preço

Critério de julgamento:

Data do cadastramento: 20/08/2021

Por preço global

Valor total homologado: R$ 3.067.232,28

Dotações orcamentárias:

IPG
MC

ID P/A F IPUITEMPRG
Natureza de despesa

SUBFFUN C/AUO
EDGD

4 122 95 4336 11501 3 3 90 40 3 10 10

4 122 95 4336 11501 4 4 90 40 7 10 10

Parecer Jurídico: Nº 000141/202114/09/2021

Decisão: Aprovado com Ressalva

Observações:

Nota Jurídica nº 141/2021, aprovada com ressalvas.

Número do item: Código do item:1 000097144

Especificação do item de material ou serviço:

DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO EVOLUTIVA DE SISTEMAS DE INFORMACAO UTILIZANDO
METODOLOGIA AGIL -

Itens do processo:
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Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação da PRODEMGE para prestação de serviços de informática referente ao desenvolvimento e
manutenção da solução corporativa mensageria.

1,00 UNIDADEUnidade de aquisição / fornecimento:

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 22/10/2021 Frequência de entrega: Mensal

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1501017 000001/2021 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 4007 - AQUISICAO DE SOFTWARE DESENVOLVIDO PELA PRODEMGE

Unidade responsável:

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

1501017 - SCAP/SEPLAG

1500035

1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Cidade Administrativa

Linha de fornecimento:

SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EXECUTADOS PELA PRODEMGE

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação:

Quantidade:

Unidade solicitante:

1501017 000001/2021

1,0000

SCAP/SEPLAG

Justificativa:

Visto que o e-Social é um projeto extremamente importante, útil e obrigatório, é indispensável que os
órgãos, autarquias e fundações do Poder Executivo Estadual tenham à disposição uma ferramenta que
viabilize o envio das informações institucionais, trabalhistas e previdenciárias de forma segura e em
conformidade com o layout do eSocial e demais exigências do governo federal. A ferramenta que irá
cumprir esse papel enviando o enorme volume de dados dos diversos sistemas de administração de
pessoal hoje operados pela SEPLAG, CBMMG, IPSEMG, IPSM e PMMG é a mensageria. A
mensageria irá reunir os dados destes diversos sistemas, avaliar a conformidade dos mesmos em
relação aos layouts exigidos pelo eSocial, encaminhar para a plataforma eSocial do Governo Federal
e, por fim, encaminhar os retornos aos órgãos, autarquias e fundações sobre as consistências ou
inconsistências em cada remessa enviada.

Os envios de informações para o eSocial devem ocorrer mensalmente e, no caso de atrasos e
inconsistências, multas significativas poderão ser impostas ao Estado. Nesse sentido, após pesquisar
soluções produzidas pelo mercado e também por outros poderes e esferas de governo, entendemos
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ser indispensável contar com uma ferramenta estável e sempre disponível para uso dos órgãos,
autarquias e fundações.

Colocação:

Fornecedor:

1

16.636.540/0001-04 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS-PRODEMGE

Valor total: R$ 2.404.800,00

Propostas vencedoras:

Número do item: Código do item:2 000102873

Especificação do item de material ou serviço:

SUSTENTACAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO - MANUTENCAO CORRETIVA , EMERGENCIALE
SUPORTE TECNICO EM PRODUCAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação da PRODEMGE para prestação de serviços de informática referente ao desenvolvimento e
manutenção da solução corporativa mensageria.

1,00 UNIDADEUnidade de aquisição / fornecimento:

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 22/10/2021 Frequência de entrega: Mensal

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1501017 000001/2021 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 4003 - SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE

Unidade responsável:

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

1501017 - SCAP/SEPLAG

1500035

1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Cidade Administrativa

Linha de fornecimento:

SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EXECUTADOS PELA PRODEMGE

Justificativa da aquisição:

-
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Solicitação:

Nº da solicitação:

Quantidade:

Unidade solicitante:

1501017 000001/2021

1,0000

SCAP/SEPLAG

Justificativa:

Visto que o e-Social é um projeto extremamente importante, útil e obrigatório, é indispensável que os
órgãos, autarquias e fundações do Poder Executivo Estadual tenham à disposição uma ferramenta que
viabilize o envio das informações institucionais, trabalhistas e previdenciárias de forma segura e em
conformidade com o layout do eSocial e demais exigências do governo federal. A ferramenta que irá
cumprir esse papel enviando o enorme volume de dados dos diversos sistemas de administração de
pessoal hoje operados pela SEPLAG, CBMMG, IPSEMG, IPSM e PMMG é a mensageria. A
mensageria irá reunir os dados destes diversos sistemas, avaliar a conformidade dos mesmos em
relação aos layouts exigidos pelo eSocial, encaminhar para a plataforma eSocial do Governo Federal
e, por fim, encaminhar os retornos aos órgãos, autarquias e fundações sobre as consistências ou
inconsistências em cada remessa enviada.

Os envios de informações para o eSocial devem ocorrer mensalmente e, no caso de atrasos e
inconsistências, multas significativas poderão ser impostas ao Estado. Nesse sentido, após pesquisar
soluções produzidas pelo mercado e também por outros poderes e esferas de governo, entendemos
ser indispensável contar com uma ferramenta estável e sempre disponível para uso dos órgãos,
autarquias e fundações.

Colocação:

Fornecedor:

1

16.636.540/0001-04 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS-PRODEMGE

Valor total: R$ 240.480,00

Propostas vencedoras:

Número do item: Código do item:3 000035033

Especificação do item de material ou serviço:

HOSPEDAGEM SISTEMAS EM AMBIENTE DEDICADO - BAIXA PLATAFORMA-HOSPEDAGEM DE
SISTEMAS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação da PRODEMGE para prestação de serviços de informática referente ao desenvolvimento e
manutenção da solução corporativa mensageria.

1,00 UNIDADEUnidade de aquisição / fornecimento:

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 22/10/2021 Frequência de entrega: Mensal

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1501017 000001/2021 Quantidade: 1,0000
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Elemento-item de despesa: 4003 - SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE

Unidade responsável:

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

1501017 - SCAP/SEPLAG

1500035

1501 - SEPLAG

Local de entrega:

Cidade Administrativa

Linha de fornecimento:

SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EXECUTADOS PELA PRODEMGE

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação:

Quantidade:

Unidade solicitante:

1501017 000001/2021

1,0000

SCAP/SEPLAG

Justificativa:

Visto que o e-Social é um projeto extremamente importante, útil e obrigatório, é indispensável que os
órgãos, autarquias e fundações do Poder Executivo Estadual tenham à disposição uma ferramenta que
viabilize o envio das informações institucionais, trabalhistas e previdenciárias de forma segura e em
conformidade com o layout do eSocial e demais exigências do governo federal. A ferramenta que irá
cumprir esse papel enviando o enorme volume de dados dos diversos sistemas de administração de
pessoal hoje operados pela SEPLAG, CBMMG, IPSEMG, IPSM e PMMG é a mensageria. A
mensageria irá reunir os dados destes diversos sistemas, avaliar a conformidade dos mesmos em
relação aos layouts exigidos pelo eSocial, encaminhar para a plataforma eSocial do Governo Federal
e, por fim, encaminhar os retornos aos órgãos, autarquias e fundações sobre as consistências ou
inconsistências em cada remessa enviada.

Os envios de informações para o eSocial devem ocorrer mensalmente e, no caso de atrasos e
inconsistências, multas significativas poderão ser impostas ao Estado. Nesse sentido, após pesquisar
soluções produzidas pelo mercado e também por outros poderes e esferas de governo, entendemos
ser indispensável contar com uma ferramenta estável e sempre disponível para uso dos órgãos,
autarquias e fundações.

Colocação:

Fornecedor:

1

16.636.540/0001-04 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS-PRODEMGE

Valor total: R$ 421.952,28

Propostas vencedoras:

Nº do contrato: 9299419

Fornecedores:

16.636.540/0001-04 / COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS-PRODEMGE

Vigente publicadoSituação:

Contratos:
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