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Sábado, 21 de Dezembro de 2019 Ano XXV - Edição N.: 5924

Poder Executivo
AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DE SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2019

Processo Nº. 04-001.514/19-17
Objeto: aquisição de equipamentos de informática.

Encerrada a etapa de lances a pregoeira da disputa decidiu:

LOTE 01 - SERVIDOR RACK COM 2 PROCESSADORES - LOTE PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO
No dia 19/11/2019, a empresa Efes Comércio e Serviços de Informática Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global de R$ 274.500,00 (duzentos e setenta e quatro mil e quinhentos reais).
No dia 06/12/2019, a empresa Efes Comércio e Serviços de Informática Eireli foi desclassificada pelo seguinte motivo: “A empresa Efes
Comércio e Serviços de Informática Eireli, arrematante do lote 01, não atendeu o subitem 4.04 do check list da Prodabel (Anexo I - Especificação
Técnica Servidor rack com 2 processadores). A documentação encaminhada pela licitante não comprovou a compatibilidade entre o servidor e a
placa HBA ofertados.”, conforme parecer da PRODABEL.
No dia 06/12/2019 - Em razão da desclassificação da empresa Efes Comércio e Serviços de Informática Eireli, foi verificada a ocorrência de
situação de empate prevista na Lei Complementar nº 123/06.
No dia 09/12/2019, foi realizada sessão pública para verificação e concessão do benefício da LC 123/06. A empresa Pedro Pereira Lopes
Meirelles Padilha não apresentou nova proposta de valor inferior à do atual arrematante dentro do prazo estabelecido, sendo, portanto,
caracterizada a decadência do direito.
No dia 09/12/2019, a empresa Drive A Informática Ltda., 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global de R$
275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais).
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 10.520/02, a empresa
reduziu R$ 16.430,00 (dezesseis mil quatrocentos e trinta reais) no valor global ofertado, sendo, portanto, declarada vencedora pelo valor global
de R$ 258.570,00 (duzentos e cinquenta e oito mil quinhentos e setenta reais).
Não tendo nenhum dos licitantes participantes da disputa manifestado intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa declarada
vencedora.
O valor unitário ofertado é o seguinte:
Item 01 – Servidor rack com 2 processadores – R$ 129.285,00 (cento e vinte e nove mil duzentos e oitenta e cinco reais) / unidade

LOTE 02 – SERVIDOR RACK COM 4 PROCESSADORES - COTA PRINCIPAL - LOTE PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO
No dia 19/11/2019, a empresa Drive A Informática Ltda., 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global de R$
428.000,00 (quatrocentos e vinte e oito mil reais).
Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global, a empresa reduziu R$ 0,02 (dois centavos) no valor global ofertado, sendo,
portanto, declarada vencedora pelo valor global de R$ 427.999,98 (quatrocentos e vinte e sete mil novecentos e noventa e nove reais e noventa
e oito centavos).
Não tendo nenhum dos licitantes participantes da disputa manifestado intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa declarada
vencedora.
O valor unitário ofertado é o seguinte:
Item 01 – Servidor rack com 4 processadores – R$ 142.666,66 (cento e quarenta e dois mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis
centavos) / unidade

LOTE 03 - SERVIDOR RACK COM 4 PROCESSADORES - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 02 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
Não havendo propostas, o lote foi declarado deserto.
No dia 28/11/2019, conforme disposto no subitem 11.16 do edital, o lote foi ofertado à empresa Drive A Informática Ltda., vencedora da cota
principal.
No dia 28/11/2019, a empresa Drive A Informática Ltda. manifestou o interesse em fornecer a cota reservada pelos mesmos valores unitários
oferecidos para a cota principal.
No dia 03/12/2019, a empresa Drive A Informática Ltda. foi declarada vencedora pelo valor global de R$ 142.666,66 (cento e quarenta e dois mil
seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).
Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa declarada
vencedora.
O valor unitário ofertado é o seguinte:
Item 01 – Servidor rack com 4 processadores – R$ 142.666,66 (cento e quarenta e dois mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis
centavos) / unidade

LOTE 04 – SWITCH LEAVE DE BORDA - COTA PRINCIPAL PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO.
No dia 19/11/2019, a empresa CIMCORP Comercio e Serviços de Tecnologia de Informática Ltda., 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global de R$ 630.510,50 (seiscentos e trinta mil quinhentos e dez reais e cinquenta centavos).
Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 10.520/02, a empresa
reduziu R$ 323.188,50 (trezentos e vinte e três mil cento e oitenta e oito reais e cinquenta centavos) no valor ofertado, sendo, portanto,
declarada vencedora pelo valor global de R$ 307.322,00 (trezentos e sete mil trezentos e vinte e dois reais).
Não tendo nenhum dos licitantes participantes da disputa manifestado intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa declarada
vencedora.
O valor unitário ofertado é o seguinte:
Item 01 – Switch Leave de borda – R$ 153.661,00 (cento e cinquenta e três mil seiscentos e sessenta e um reais) / unidade

Publicada a decisão nesta sessão e nada mais havendo a tratar, a pregoeira da disputa declarou encerrados os trabalhos.

Katiuscia Pereira Carvalho da Silva
Pregoeira

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2019

Processo Nº. 04-001.514/19-17
Objeto: aquisição de equipamentos de informática.

A pregoeira adjudicou pelo critério do menor preço aferido de forma global, observadas as exigências do edital e seus anexos, o objeto
desta licitação à:

LOTE 01 - SERVIDOR RACK COM 2 PROCESSADORES - LOTE PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO
Empresa: Drive A Informática Ltda.
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global: de R$ 258.570,00 (duzentos e cinquenta e oito mil quinhentos e setenta reais)

LOTE 02 – SERVIDOR RACK COM 4 PROCESSADORES - COTA PRINCIPAL - LOTE PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO
Empresa: Drive A Informática Ltda.
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global: R$ 427.999,98 (quatrocentos e vinte e sete mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos)

Calendário ano de: 2019
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LOTE 03 - SERVIDOR RACK COM 4 PROCESSADORES - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 02 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
Empresa: Drive A Informática Ltda.
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global: R$ 142.666,66 (cento e quarenta e dois mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)

LOTE 04 – SWITCH LEAVE DE BORDA - COTA PRINCIPAL PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO
Empresa: CIMCORP Comercio e Serviços de Tecnologia de Informática Ltda
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global: R$ 307.322,00 (trezentos e sete mil trezentos e vinte e dois reais)

Katiuscia Pereira Carvalho da Silva
Pregoeira

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2019

Processo Nº. 04-001.514/19-17
Objeto: aquisição de equipamentos de informática.

Homologo a licitação relativa à aquisição de equipamentos de informática, conforme especificações constantes nos Anexos do edital,
para que produza seus efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado às seguintes empresas que ofertaram os menores
preços para os lotes:

LOTE 01 - SERVIDOR RACK COM 2 PROCESSADORES - LOTE PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO
Empresa: Drive A Informática Ltda.
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global: de R$ 258.570,00 (duzentos e cinquenta e oito mil quinhentos e setenta reais)

LOTE 02 – SERVIDOR RACK COM 4 PROCESSADORES - COTA PRINCIPAL - LOTE PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO
Empresa: Drive A Informática Ltda.
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global: R$ 427.999,98 (quatrocentos e vinte e sete mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos)

LOTE 03 - SERVIDOR RACK COM 4 PROCESSADORES - COTA RESERVADA REFERENTE AO LOTE 02 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06
Empresa: Drive A Informática Ltda.
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global: R$ 142.666,66 (cento e quarenta e dois mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)

LOTE 04 – SWITCH LEAVE DE BORDA - COTA PRINCIPAL PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO
Empresa: CIMCORP Comercio e Serviços de Tecnologia de Informática Ltda
Valor unitário: Conforme ata de sessão pública
Valor global: R$ 307.322,00 (trezentos e sete mil trezentos e vinte e dois reais)

João Antônio Fleury Teixeira
Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística
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