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Terça-feira, 23 de Junho de 2020      Ano:???ano.2020??? - Edição N.: 6043 

Poder Executivo 

AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020

Processo nº 04-000.167/20-01

Objeto: Aquisição, instalação, teste, remanejamento e descarte de baterias para Nobreaks do COP-
BH.

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) - BATERIA DE CHUMBO-ÁCIDO E INSTALAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO) DE BATERIAS

Em 16/03/2020, o licitante SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI, 1º classificado na etapa de
lances, tornou-se arrematante do Lote 1 com valor global de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais).
Convocado a apresentar nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art.
4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 10.520/02, o licitante SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI
solicitou sua imediata desclassificação. Em 16/03/2020, o licitante SUPPORT COMERCIAL E
SERVIÇOS EIRELI foi desclassificado a pedido conforme justificativa registrada no chat de
mensagens.

Em 27/04/2020, o licitante SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI foi desclassificado a pedido
conforme justificativa registrada no chat de mensagens. Em 27/04/2020, O licitante INNEX
COMERCIAL E SUPRIMENTOS LTDA., 2º classificado na etapa de lances, tornou-se arrematante do
Lote 1 com valor global de R$ 119.900,00 (cento e dezenove mil e novecentos reais). Convocado a
apresentar nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII
da Lei Federal nº. 10.520/02, documentação e proposta nos termos do edital, o licitante INNEX
COMERCIAL E SUPRIMENTOS LTDA. solicitou sua imediata desclassificação. Em 04/05/2020, o
licitante INNEX COMERCIAL E SUPRIMENTOS LTDA. foi desclassificado a pedido conforme
justificativa registrada no chat de mensagens.

Em 04/05/2020, o licitante CONDAX TELEMÁTICA LTDA., 3º classificado na etapa de lances, tornou-
se arrematante do Lote 1 com valor global de R$ 124.497,00 (cento e vinte e quatro mil e
quatrocentos e noventa e sete reais). Convocado a apresentar nova proposta mais vantajosa ao
Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº. 10.520/02, documentação
e proposta nos termos do edital, o licitante CONDAX TELEMÁTICA LTDA. atende à solicitação
apresentando proposta escrita no valor global de R$ 124.437,00 (cento e vinte e quatro mil,
quatrocentos e trinta e sete reais). Examinada a aceitabilidade da proposta quanto ao objeto ofertado,
à compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor limite para esta
contratação, bem como, analisada a documentação, confirmou-se a inabilitação do licitante CONDAX
TELEMÁTICA LTDA. Em 19/05/2020, o licitante CONDAX TELEMÁTICA LTDA. foi desclassificado e
inabilitado por não atender ao subitem 13.1.2.4. Qualificação Econômico-Financeira - a1 - alínea c -
por deixar de apresentar o Balanço Patrimonial e a Demonstração Contábil do Resultado do Último
Exercício Social, devidamente registrado/autenticado na Junta Comercial, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento.

Em 19/05/2020, o licitante INFORREDE CABEAMENTO ESTRUTURADO E INFORMÁTICA EIRELI,
4º classificado na etapa de lances, tornou-se arrematante do Lote 1 com valor global de R$
124.499,00 (cento e vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais). Convocado a
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apresentar nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII
da Lei Federal nº. 10.520/02, documentação e proposta nos termos do edital, o licitante INFORREDE
CABEAMENTO ESTRUTURADO E INFORMÁTICA EIRELI não reduziu o valor ofertado. Examinada
a aceitabilidade da proposta quanto ao objeto ofertado, à compatibilidade do preço apresentado com
o praticado no mercado e o valor limite para esta contratação, bem como, analisada a documentação,
confirmou-se a confirmou-se a classificação da proposta e habilitação do licitante INFORREDE
CABEAMENTO ESTRUTURADO E INFORMÁTICA EIRELI. Em 26/05/2020, cumpridas as
formalidades legais e jurídicas aplicáveis; comprovada a regularidade fiscal e trabalhista, qualificação
técnica e econômico-financeira, bem como atendidas as exigências do edital e seus anexos, pelo
critério de julgamento do menor preço aferido pelo valor global, o licitante INFORREDE
CABEAMENTO ESTRUTURADO E INFORMÁTICA EIRELI foi declarado vencedor para o LOTE 1,
com o valor global de R$ 124.499,00 (cento e vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e nove
reais), ficando aberto o prazo de 24 horas para manifestação de intenção de interposição de recurso.

Em 19/06/2020, não havendo interposição de recurso, o objeto foi adjudicado à empresa declarada
vencedora com o valor global de R$ 124.499,00 (cento e vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e
nove reais), nas condições estabelecidas no edital, para o fornecimento de: 76 unidades de bateria
para nobreaks, incluindo instalação, teste, remanejamento e descarte, com valor unitário
correspondente a R$ 1.629,86 (um mil, seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e seis centavos) e R$
629,64 (seiscentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos).

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

Wanice Lima

Pregoeira

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020

Processo nº 04-000.167/20-01

Objeto: Aquisição, instalação, teste, remanejamento e descarte de baterias para Nobreaks do COP-
BH.

Adjudico, pelo critério de julgamento do menor preço aferido pelo valor global do lote,
observadas as exigências do edital e anexo(s), o objeto desta licitação à seguinte empresa:

LOTE (1) - BATERIA DE CHUMBO-ÁCIDO E INSTALAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO) DE BATERIAS

EMPRESA: INFORREDE CABEAMENTO ESTRUTURADO E INFORMÁTICA EIRELI.

QUANTITATIVO: 76 unidades de bateria para nobreaks, incluindo instalação, teste, remanejamento e
descarte; conforme especificações do edital.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.

VALOR GLOBAL: R$ 124.499,00 (cento e vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais).

Wanice Lima

Pregoeira
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HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020

Processo nº 04-000.167/20-01

Objeto: Aquisição, instalação, teste, remanejamento e descarte de baterias para Nobreaks do COP-
BH.

Homologo o procedimento licitatório, pelo critério de julgamento do menor preço aferido pelo
valor global do lote para o objeto em epígrafe, conforme especificações constantes no edital, anexo(s)
e demais documentos juntados aos autos, para que produza seus efeitos legais e jurídicos:

LOTE (1) - BATERIA DE CHUMBO-ÁCIDO E INSTALAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO) DE BATERIAS

EMPRESA: INFORREDE CABEAMENTO ESTRUTURADO E INFORMÁTICA EIRELI.

QUANTITATIVO: 76 unidades de bateria para nobreaks, incluindo instalação, teste, remanejamento e
descarte; conforme especificações do edital.

VALOR(ES) UNITÁRIO(S): Conforme valor(es) constante(s) na Ata de Sessão Pública.

VALOR GLOBAL: R$ 124.499,00 (cento e vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais).

Breno Seroa da Motta

Subsecretário de Administração e Logística

Secretaria Municipal de Fazenda


