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Quinta-feira, 16 de Janeiro de 2020      Ano:???ano.2020??? - Edição N.: 5936 

Poder Executivo 

AA-Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais e Comunicação Social

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019

Processo nº 04.000904.19.06

Objeto: Aquisição de equipamentos e acessórios de fotografia para atender a demanda
da Subsecretaria de Comunicação Social – SUCOM, conforme especificações e
quantidades definidas neste Edital e seus anexos.

O pregoeiro designado pelo ato de nomeação, no uso de suas atribuições legais,
após análise das propostas apresentadas e encerramento da etapa de lances, julgou:

Lote 1 – Equipamentos de Fotografia

Arrematado pela empresa D SALATESKI – EPP com o valor global negociado de R$
129.465,00 (Cento e vinte e nove mil quatrocentos e sessenta e cinco reais).

Verificada a documentação apresentada pela arrematante, verificou-se sua habilitação.
Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado
com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a
classificação da proposta.

Por ter atendido a todas as exigências previstas no Edital, a empresa D SALATESKI –
EPP foi declarada vencedora.

Lote 2 – Suporte para Câmera

Arrematado pela empresa INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA. com o valor global
ofertado de R$ 500,00 (Quinhentos reais).

Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado
com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, a proposta da
licitante foi desclassificada.
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Convocados os demais licitantes e não sendo possível atingir o valor de referência para
o Lote, o mesmo restou fracassado.

Lote 3 – Cartão de Memória e Leitor de Cartão

Arrematado pela empresa INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA. com o valor global
ofertado de R$ 515,40 (Quinhentos e quinze reais e quarenta centavos).

A arrematante não apresentou a documentação e foi inabilitada.

Convocada a empresa D P I COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. EPP¸ com
valor global negociado de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais).

Verificada a documentação apresentada pela arrematante, verificou-se sua habilitação.
Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço apresentado
com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a
classificação da proposta.

Por ter atendido a todas as exigências previstas no Edital, a empresa D P I COMÉRCIO
DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. EPP foi declarada vencedora.

Publicada a decisão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro declarou
encerrados os trabalhos.

Belo Horizonte, 10 de janeiro de 2020

Rafael Cortezão de Mello

Pregoeiro

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019

Processo nº 04.000904.19.06

Objeto: Aquisição de equipamentos e acessórios de fotografia para atender a demanda
da Subsecretaria de Comunicação Social – SUCOM, conforme especificações e
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quantidades definidas neste Edital e seus anexos.

O pregoeiro Rafael Cortezão de Mello adjudicou, pelo critério de menor preço
aferido da forma global, observadas as exigências do Edital, o objeto licitado às
seguintes empresas:

Lote 1 – Equipamentos de Fotografia

- Empresa: D SALATESKI – EPP

- Valor global: 129.465,00 (Cento e vinte e nove mil quatrocentos e sessenta e cinco
reais).

Lote 2 – Suporte para Câmera - Fracassado

Lote 3 – Equipamentos de Fotografia

- Empresa: D P I COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. EPP

- Valor global: R$ 990,00 (novecentos e noventa reais).

Belo Horizonte, 10 de janeiro de 2020

Rafael Cortezão de Mello

Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019

Processo nº 04.000904.19.06

Objeto: Aquisição de equipamentos e acessórios de fotografia para atender a demanda
da Subsecretaria de Comunicação Social – SUCOM, conforme especificações e
quantidades definidas neste Edital e seus anexos.

Homologo a licitação em epígrafe, conforme condições e especificações
constantes no edital e seus anexos, para que produza seus efeitos legais e jurídicos e
determino a adjudicação de seu objeto, conforme descrito abaixo:

Lote 1 – Equipamentos de Fotografia

- Empresa: D SALATESKI – EPP
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- Valor global: 129.465,00 (Cento e vinte e nove mil quatrocentos e sessenta e cinco
reais).

Lote 2 – Suporte para Câmera - Fracassado

Lote 3 – Equipamentos de Fotografia

- Empresa: D P I COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. EPP

- Valor global: R$ 990,00 (novecentos e noventa reais).

Belo Horizonte, 10 de janeiro de 2020

Adriana Branco Cerqueira

Secretária Municipal de Assuntos Institucionais e Comunicação Social


