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Poder Executivo
AA-Secretaria Municipal de Fazenda
ATA DA SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2019
Processo nº 01-077.575/19-76
Objeto: Prestação de serviço para fornecimento de solução de monitoramento, gestão online do fluxo de atendimento.
Encerrada a etapa de lances, foi analisada a documentação e a proposta da empresa que ofertou o menor preço para o lote e examinada a
habilitação e a aceitabilidade da proposta quanto ao objeto bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no
mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

Calendário ano de: 2019
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< Anterior

Proximo >

Lote 01 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE MONITORAMENTO, GESTÃO ONLINE DO FLUXO DE
ATENDIMENTO - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
No dia 02/08/2019, a empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO ME, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 1.298.000,00 (um milhão e duzentos e noventa e oito mil reais). A empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO ME
foi Inabilitada por não atendimento aos subitens 15.1.1.1.1 e 15.1.1.1.2 do edital, pois os atestados de capacidade técnica apresentados não
comprovaram no mínimo a implantação da solução ofertada para 250 pontos de atendimento e 150 terminais de avaliação.
Em 08/08/2019, o licitante VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, passou a ser arrematante do lote com o valor global ofertado de R$
1.388.850,00 (um milhão e trezentos e oitenta e oito mil e oitocentos e cinquenta reais).
Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global, a empresa reduziu R$ 2,56 (dois reais e cinquenta e seis centavos) no valor
ofertado.

Assunto:
Critério:
Com todas as palavras
Com a expressão
Com qualquer uma
das palavras
Período:

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-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 da empresa VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.

data inicial
data final

Em 28/08/2019, nos termos do subitem 13.1.2 do edital, foi divulgado o local, horário e datas a todos os interessados em acompanhar o Teste de
Conformidade.
Em 02/09/2019, em conformidade com o subitem 13.1.3 do edital, foi convocada a arrematante VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA para
a realização do Teste de Conformidade.
Em 09/09/2019, por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido pelo valor global,
observadas as exigências do edital e seus anexos, bem como ser aprovada no Teste de Conformidade, a empresa VISUAL SISTEMAS
ELETRÔNICOS LTDA foi declarada vencedora do certame.
Conforme determinado no subitem 18.1 do edital, o licitante JULIO CESAR PINTO CORDEIRO ME, manifestou intenção de recorrer, sendo
assim abertos os prazos legais para apresentação das razões e contrarrazões recursais.
Respeitado esse prazo, apenas o licitante JULIO CESAR PINTO CORDEIRO ME apresentou suas razões recursais.
Analisado o documento, o recurso foi julgado improcedente, permanecendo como vencedora do lote o licitante VISUAL SISTEMAS
ELETRÔNICOS LTDA, ficando, portanto, adjudicado o lote à empresa VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA no valor global estimado de
R$1.388.847,44 (um milhão e trezentos e oitenta e oito mil e oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).
Publicada a decisão nesta sessão e nada mais havendo a tratar, o pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos.
Rogério Ferreira Cabral
Pregoeiro
ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2019
Processo nº 01-077.575/19-76
Objeto: Prestação de serviço para fornecimento de solução de monitoramento, gestão online do fluxo de atendimento.
Adjudico, pelo critério do menor preço, aferido de forma global, observadas as exigências do edital e seus anexos e na proposta
comercial apresentada, o objeto desta licitação à seguinte empresa:
Lote 01 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE MONITORAMENTO, GESTÃO ONLINE DO FLUXO DE
ATENDIMENTO - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
Empresa: VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA
Valor global: R$ 1.388.847,44 (um milhão e trezentos e oitenta e oito mil e oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).
João Antônio Fleury Teixeira
Secretário Municipal Adjunto de Fazenda
Subsecretaria de Administração e Logística
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2019
Processo nº 01-077.575/19-76
Objeto: Prestação de serviço para fornecimento de solução de monitoramento, gestão online do fluxo de atendimento.
Homologo a licitação relativa à prestação de serviço para fornecimento de solução de monitoramento, gestão online do fluxo de
atendimento, de acordo com as especificações do edital, para que produza seus efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto
licitado à seguinte empresa:
Lote 01 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE MONITORAMENTO, GESTÃO ONLINE DO FLUXO DE
ATENDIMENTO - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
Empresa: VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA
Valor global: R$ 1.388.847,44 (um milhão e trezentos e oitenta e oito mil e oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).
João Antônio Fleury Teixeira
Secretário Municipal Adjunto de Fazenda
Subsecretaria de Administração e Logística
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