
 

 

 

 

 

Ata de Registro de Preços Nº n.º 037/2019, DE 27 DE dezembro DE 2019. 

Ata de Registro de Preços N.º 037/2019 

Procedimento Administrativo n.º 0002889-06.2019.8.23.8000 

Pregão Eletrônico nº 041/2019.  

  

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, com sede na Praça do Centro Cívico, sem número, 

Centro, na cidade de Boa Vista, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º 34.812.669/0001-08, 

neste ato, representado pelo Secretário de Gestão Administrativa Henrique de Melo Tavares, nomeado pela Portaria 

n.º 101, de 04 de fevereiro de 2019, publicada no DJE do dia 05 de fevereiro de 2019, inscrito no CPF sob o n.º 

880.163.582-68 Portador da Carteira de Identidade n.º 222.772 SSP/RR, considerando o julgamento da licitação na 

modalidade Pregão na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, em epígrafe, RESOLVE registrar os 

preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) 

e nas quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas 

constantes na Resolução TJRR n.º 08/2015, na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, e no Decreto n.º 7.892/2013, 

observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir: 

  

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual contratação de um Serviço  de uma 

"Plataforma Analítica e de Inteligência Empresarial  Corporativa", com o intuito de disponibilizar informações 

estatísticas e apoiar a tomada de decisão, que permita extração, transformação e carga de dados, bem como 

a geração de gráficos analíticos, painéis  e relatórios para suporte à tomada de decisão, incluindo o fornecimento de 

licenças de software e serviços de suporte técnico, atualização de versão, manutenção de software com garantia de 

atualização tecnológica com serviços agregados às licenças, além de treinamento, consultoria e desenvolvimento de 

serviços técnicos especializados para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado de Roraima. 

  

2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

2.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a contar de sua publicação, não podendo ser 

prorrogada. 



2.2. O Edital do Pregão eletrônico n.º 041/2019 e seus anexos são partes integrantes desta Ata, assim como a 

proposta vencedora e a ata da sessão pública do Pregão eletrônico, independente de transcrição. 

2.3. Integram a Ata, como anexo, a relação das licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais 

ao da licitante vencedora do certame. 

  

3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

3.1. O(s) preço(s) registrado(s), as especificações do objeto, a(s) quantidade(s), fornecedor(es) e as demais 

condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

  

EMPRESA: TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA 

CNPJ: 08.689.089/0001-57 

ENDEREÇO COMPLETO: Rodovia José Carlos Daux n.º 5.500, Bloco Lagoa B, sala 404, Saco Grande, 

Florianópolis/SC- CEP. 88032-005.                     

REPRESENTANTE: Perácio Feliciano Ferreira 

TELEFONE: (48) 3236-3004  E-MAIL: peracio.ferreira@toccato.com.br 

PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega seguirá o cronograma descrito no subitem 5.3 do Termo de 

Referência de n.º 51/2019 (anexo I do edital). 

Item Descrição dos Itens Quant. 

  

Valor  Total Unitário 

ofertado pelo licitante 

(R$) 

  

  

Valor Total mensal 

ofertado pelo 

licitante (R$) 

  

  

Valor Total ou 

Anual ofertado 

pelo licitante 

(R$) 

1 
Licença perpétua Qlik Sense 

Professional 
20 6.990,00 - 139.800,00 

2 
Licença perpétua Qlik Sense 

Analyzer 
200 3.900,00 - 780.000,00 

3 
Licença perpétua NPrinting 

Server 
1 147.000,00 - 147.000,00 

4 
Licença perpétua Qlik Analytics 

Platform. 
1 462.000,00 - 462.000,00 

5 

Licença perpétua completa para 

teste e homologação de 

dashboards. 

1 57.990,00 - 57.990,00 

6 

Serviço de suporte 

técnico/manutenção e atualização 

tecnológica do software para o 

item 01, por unidade de licença 

20 116,50 2.330,00 27.960,00 



adquirida pelo período de 12 

meses. 

7 

Serviço de suporte 

técnico/manutenção e atualização 

tecnológica do software para o 

item 02, por unidade de licença 

adquirida pelo período de 12 

meses. 

200 65,00 13.000,00 156.000,00 

8 

Serviço de suporte 

técnico/manutenção e atualização 

tecnológica do software para o 

item 03, por unidade de licença 

adquirida pelo período de 12 

meses. 

12 - 2.450,00 29.400,00 

9 

Serviço de suporte 

técnico/manutenção e atualização 

tecnológica do software para o 

item 04, por unidade de licença 

adquirida pelo período de 12 

meses. 

12 - 7.700,00 92.400,00 

10 

Serviço de suporte 

técnico/manutenção e atualização 

tecnológica do software para o 

item 05, por unidade de licença 

adquirida pelo período de 12 

meses. 

12 - 966,50 11.598,00 

11 

Capacitação presencial para 

administração e manutenção do 

ambiente – turma com no 

máximo 15 alunos.  Carga horaria 

16 horas. 

2 8.930,00 - 17.860,00 

12 

Capacitação presencial para 

módulo profissional – turma com 

no máximo 15 alunos. Carga 

horária 16 horas. 

2 8.930,00 - 17.860,00 

13 

Capacitação presencial para 

módulo analista - turma com 

no máximo 15 alunos.  Carga 

horaria 16 horas. 

2 8.930,00 - 17.860,00 

14 

Capacitação presencial para 

modulo de criação de Mashups 

para portais públicos – turma com 

no máximo de 15 alunos. Carga 

horaria 16 horas. 

1 8.930,00 - 8.930,00 

15 

Capacitação presencial para 

criação de diversos 

modelos/formatos de relatórios – 

1 8.930,00 - 8.930,00 



turma com no máximo de 

15 alunos. Carga horaria 

16 horas. 

16 

Capacitação individual, na 

modalidade EAD, para 

“desenvolvedores de painéis”. 

Carga horária 16 horas. 

10 1.240,60 - 12.406,00 

17 

Capacitação individual, na 

modalidade EAD, para “usuários 

analistas”. Carga horaria de 16 

horas. 

10 1.240,60 - 12.406,00 

18 

Unidades de Serviço Técnico 

especializado, sob demanda, para 

consultoria e desenvolvimento no 

escopo do objeto contratado, 

fazendo uso dos softwares 

especificados nos itens anteriores. 

4.000 244,65 - 978.600,00 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em uma via, que, depois de lida e achada em ordem, 

vai assinada pelas partes. 

  

   

  

 

 

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE DE MELO TAVARES, Secretário(a), em 

30/12/2019, às 09:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR 

nº1650/2016. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Peracio Feliciano Ferreira, Usuário Externo, em 30/12/2019, às 

09:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR nº1650/2016. 

 

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade informando o 

código verificador 0700216 e o código CRC 1F6818AF. 
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