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Início / Visualização do Ato

Belo Horizonte, Quinta-feira, 16 de Dezembro de 2021.

  Acesse a Edição

LICITAÇÃO: ATA DA SESSÃO PÚBLICA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2021 - ADJUDICAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO
Edição: 6415 | 1ª Edição | Ano XXVII | Publicada em: 16/12/2021

SMFA - Secretaria Municipal de Fazenda
ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2021
 
Processo nº 01.042.924/21-71
Objeto: Prestação de serviço de gestão de documentos, preparação, transporte, armazenagem, consulta e movimentação de documentos com
gerenciamento informatizado dos acervos das entidades da Administração Direta do Município, conforme descrição detalhada constante no
anexo I do edital.
A Pregoeira designada pelo ato de nomeação, no uso de suas atribuições legais, após a abertura das propostas eletrônicas e o encerramento da
etapa de lances, julgou:
 
Lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO, TRANSPORTE, ARMAZENAGEM,
CONSULTA E MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COM GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DOS ACERVOS DAS
ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESSE MUNICÍPIO. - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
Em 20/09/2021 o licitante MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$989.925,03 (Novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e vinte e cinco reais e três centavos).
 
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
supracitada.
 
Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 27/09/2021, a empresa MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA foi declarada
vencedora. Novo valor global foi proposto, em conformidade com o subitem 13.2.4.2.1 do edital, ficando adjudicado o lote no valor global de
R$989.924,65 (Novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos), de acordo com a proposta
ajustada anexa aos autos.
 
Em conformidade com o item 16 do edital o licitante DATACOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM - EIRELI manifestou
sua intenção de interpor recurso em 27/09/2021.
 
Aberto o prazo legal para apresentação das razões e contrarrazões recursais foram apresentadas as razões recursais por parte do licitante
DATACOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM - EIRELI em 30/09/2021 e as contrarrazões foram apresentadas pelo
licitante MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA em 06/10/2021.
 
Analisadas as razões e contrarrazões recursais, a Pregoeira da disputa julgou improcedentes as alegações do licitante DATACOP COMÉRCIO
E SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM - EIRELI. Sendo assim, a primeira arrematante do lote, continuou como vencedora do certame.
 

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

Josiele Cássia Fortes Martins de Oliveira
Pregoeira

 
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2021
 
Processo nº 01.042.924/21-71
Objeto: Prestação de serviço de gestão de documentos, preparação, transporte, armazenagem, consulta e movimentação de documentos com
gerenciamento informatizado dos acervos das entidades da Administração Direta do Município, conforme descrição detalhada constante no
anexo I do edital.
Adjudico, pelo critério do menor preço, aferido de forma global, observadas as exigências do edital e seus anexos, o objeto desta licitação à:
 
LOTE (01) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO, TRANSPORTE, ARMAZENAGEM,
CONSULTA E MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COM GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DOS ACERVOS DAS
ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESSE MUNICÍPIO. - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
- EMPRESA: MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA. CNPJ: 71.238.406/0001-55.
- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na proposta ajustada anexa aos autos.
- VALOR GLOBAL: R$989.924,65 (Novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
 

Breno Serôa da Motta
Subsecretário de Administração e Logística

 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2021
 
Processo nº 01.042.924/21-71
Objeto: Prestação de serviço de gestão de documentos, preparação, transporte, armazenagem, consulta e movimentação de documentos com
gerenciamento informatizado dos acervos das entidades da Administração Direta do Município, conforme descrição detalhada constante no
anexo I do edital.
Homologo a licitação relativa à prestação de serviço de gestão de documentos, preparação, transporte, armazenagem, consulta e
movimentação de documentos com gerenciamento informatizado dos acervos das entidades da administração direta do município, conforme
descrição detalhada constante no anexo I do edital para que produza seus efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto
licitado à seguinte empresa que ofertou o menor preço:
 
- EMPRESA: MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA. CNPJ: 71.238.406/0001-55.
- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na proposta ajustada anexa aos autos.
- VALOR GLOBAL: R$989.924,65 (Novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
 

Breno Serôa da Motta
Subsecretário de Administração e Logística
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  Voltar

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
Av. Afonso Pena 1212 - 30130-908 / Belo Horizonte - MG


