
ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2020.002

Processo nº. 04-000.301/20-84

OBJETO: Promover registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de
Servidores e unidades de discos SSD, conforme o Termo de Referência, especificações técnicas
e anexos do edital.

Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro decidiu:

Lote 1 -  Promover  registro de preços,  pelo período de 12 (doze)  meses,  para  aquisição de
Servidores, conforme o Termo de Referência, especificações técnicas e anexos do edital.

COTA PRINCIPAL

Lote Item QTDE Descrição

1

1 9

Servidores rack Sem Sistema Operacional, 02 processadores, mínimo
de 24 núcleos cada, 2TB de RAM, 04 SSD de 480GB, 04 interfaces
Gigabit ethernet, 04 interfaces 10GbE SFP+, 02 interfaces HBA 16
Gbps  FC,  garantia  on-site  de  60  (sessenta)  meses,  conforme
especificações anexas.

2 3

Servidor Rack, 02 processadores, 16 núcleos cada, 2TB de RAM, 04 
SSD de 480GB, 04 interfaces Gigabit ethernet, 04 interfaces 10GbE 
SFP+, 02 interfaces HBA 16 Gbps FC, garantia on-site de 60 
(sessenta) meses, conforme especificações anexas.

Em 08/05/2020, a empresa DRIVE A INFORMÁTICA LTDA, passou a ser arrematante do lote
1 deste certame, com valor global de R$1.997.000,00 (um milhão, novecentos e noventa e sete
mil reais).

Em 15/05/2020, foi desclassificada, por não atender o item 2 do referido lote, conforme exigido
no item 10, do Edital.

Nesta  mesma  data,  a  empresa  DECISION  SERVIÇOS  DE  TECNOLOGIA  DA
INFORMAÇÃO LTDA, passou a ser arrematante do lote 1 deste certame, com valor global de
R$2.749.000,00 (dois milhões, setecentos e quarenta e nove mil reais).

Nesta mesma data, após intensa negociação do Pregoeiro, a empresa DECISION SERVIÇOS
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA,  passou a  ser  arrematante  do  lote  1  deste
certame, com valor global de R$2.535.750,00 (dois milhões, quinhentos e trinta e cinco mil e
setecentos e cinquenta reais).

Em  22/05/2020,  verificada  a  documentação  da  empresa  DECISION  SERVIÇOS  DE
TECNOLOGIA  DA  INFORMAÇÃO  LTDA,  confirmou-se  sua  habilitação.  Examinada  a
aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço praticado no mercado e o valor
estimado  para  esta  contratação,  confirmou-se  a  classificação  da  proposta  da  empresa
DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.



Nesta mesma data, foi aberto o prazo de interposição de recursos e contrarrazões, conforme
determinado no item 14.2, do Edital, momento em que a empresa DRIVE A INFORMÁTICA
LTDA, manifestou tempestivamente sua intenção de recorrer.

Em  05/06/2020,  após  análise  do  recurso  e  contrarrazões,  o  Pregoeiro  manifestou  pela
improcedência do recurso, sendo ratificada tal decisão pelo Ordenador de Despesa, conforme
comprovação nos autos.

Em 09/06/2020, por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do
menor  preço,  aferido  por  lote,  a  empresa  DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA., foi declarada vencedora, pelo Pregoeiro, sendo-lhe adjudicado o lote 1
pelo Ordenador de Despesa, conforme descrito abaixo:

Lote
1

Item Objeto Unid. Quant.
Valor

unitário
(R$)

Valor total (R$)

1

1

Servidores  rack  Sem  Sistema
Operacional,  02  processadores,
mínimo de 24 núcleos cada,  2TB
de RAM,  04 SSD de  480GB,  04
interfaces  Gigabit  ethernet,  04
interfaces  10GbE  SFP+,  02
interfaces  HBA  16  Gbps  FC,
garantia  on-site  de  60  (sessenta)
meses,  conforme  especificações
anexas

UN 09

215.450,00 1.939.050,00 

2

Servidor  Rack,  02  processadores,
16 núcleos cada, 2TB de RAM, 04
SSD  de  480GB,  04  interfaces
Gigabit  ethernet,  04  interfaces
10GbE SFP+,  02  interfaces  HBA
16 Gbps FC, garantia on-site de 60
(sessenta)  meses,  conforme
especificações anexas.

UN 03

198.900,00 596.700,00 

Lote 2 - CANCELADO.

Lote 3 - CANCELADO.

Lote 4 -  Promover  registro de preços,  pelo período de 12 (doze)  meses,  para  aquisição de
Unidades de Discos,  conforme o Termo de Referência,  especificações  técnicas e  anexos do
edital.

COTA PRINCIPAL



Lote
4

Item QTDE Descrição

4 1 7

Unidades de disco SSD de capacidade de 7TB (sete Terabytes) do 
tipo SAS FLASH 4, Velocidade 12Gbps para expansão do storage 
do fabricante Dell EMC modelo: EMC Unity 480F, garantia on-site 
na modalidade Co-therminus, conforme especificação anexa.

Em 08/05/2020,  a  empresa  ECO COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS LTDA,  passou a  ser
arrematante do lote 4 deste certame, solicitando seu declínio na mesma data, devido ao valor
estar manifestamente inexequível, conforme demonstração nos autos.

Nesta  mesma  data,  a  empresa  DECISION  SERVIÇOS  DE  TECNOLOGIA  DA
INFORMAÇÃO LTDA, passou a ser arrematante do lote 4 deste certame, com valor global de
R$404.999,98 (quatrocentos e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito
centavos).

Em  22/05/2020,  verificada  a  documentação  da  empresa  DECISION  SERVIÇOS  DE
TECNOLOGIA  DA  INFORMAÇÃO  LTDA,  confirmou-se  sua  habilitação.  Examinada  a
aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço praticado no mercado e o valor
estimado  para  esta  contratação,  confirmou-se  a  classificação  da  proposta  da  empresa
DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

Nesta mesma data, foi  aberto o prazo de interposição de recursos e contrarrazões conforme
determinado no item 14.2, do Edital.

Em 05/06/2020 contatou-se a não apresentação de recursos e contrarrazões.

Em 09/06/2020, por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do
menor  preço,  aferido  por  lote,  o  Pregoeiro  declarou  vencedora  a  empresa  DECISION
SERVIÇOS  DE  TECNOLOGIA  DA  INFORMAÇÃO  LTDA.,  e  adjudicou-lhe  o  lote  4,
conforme descrito abaixo:

Lote
4

Item Objeto Unid. Quant.
Valor

unitário
(R$)

Valor total (R$)

4 1

Unidades  de  disco  SSD  de
capacidade  de  7TB  (sete
Terabytes) do tipo SAS FLASH 4,
Velocidade 12Gbps para expansão
do storage do fabricante Dell EMC
modelo:  EMC  Unity  480F,
garantia on-site na modalidade Co-
therminus, conforme especificação
anexa.

UN 07 57.857,14 404.999,98



Lote 5 -  Promover  registro de preços,  pelo período de 12 (doze)  meses,  para  aquisição de
Servidores, conforme o Termo de Referência, especificações técnicas e anexos do edital.

COTA RESERVADA

Lote Item QTDE Descrição

5

1 3

Servidores  rack  Sem  Sistema  Operacional,  02  processadores,
mínimo de 24 núcleos cada, 2TB de RAM, 04 SSD de 480GB, 04
interfaces Gigabit ethernet, 04 interfaces 10GbE SFP+, 02 interfaces
HBA 16 Gbps FC, garantia on-site de 60 (sessenta) meses, conforme
especificações anexas.

2 1

Servidor Rack, 02 processadores, 16 núcleos cada, 2TB de RAM, 04
SSD de 480GB, 04 interfaces Gigabit ethernet, 04 interfaces 10GbE 
SFP+, 02 interfaces HBA 16 Gbps FC, garantia on-site de 60 
(sessenta) meses, conforme especificações anexas.

Em 08/05/2020, a empresa ITDCORP TECNOLOGIA EIRELI, passou a ser arrematante do
lote 5 deste certame, com valor global de R$847.000,00 (oitocentos e quarenta e sete mil reais).

Em 21/05/2020, foi desclassificada, por não atender os itens 11.1.1.2.1, 11.1.1.2.5 11.1.1.2.6 e
11.1.3 do Edital, conforme laudo técnico acostado nos autos.

Nesta mesma data, a empresa EFES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI,
passou a ser arrematante do lote 5 deste certame, com valor global de R$1.225.000,00 (um
milhão, duzentos e vinte e cinco mil reais).

Em  26/05/2020,  foi  desclassificada,  por  não  atender  a  contraproposta  com  valor  máximo
aceitável compatível com o valor arrematado no lote 1, além de ter declinado formalmente,
conforme documentação acostada nos autos.

Nesta  mesma  data,  a  empresa  HIGH  SOLUTIONS  DO  BRASIL  EIRELI,  passou  a  ser
arrematante do lote 5 deste certame, com valor global de R$1.250.000,00 (um milhão, duzentos
e cinquenta mil reais).

Em  01/06/2020,  foi  desclassificada,  por  não  atender  a  contraproposta  com  valor  máximo
aceitável compatível com o valor arrematado no lote 1, além de ter declinado formalmente,
conforme documentação acostada nos autos.

 Nesta mesma data, a empresa DANARO PAPELARIA INFORMÁTICA LTDA, passou a ser
arrematante  do  lote  5  deste  certame,  com  valor  global  de  R$2.344.000,00  (dois  milhões,
trezentos e quarenta e quatro mil reais).

Em  01/06/2020,  foi  desclassificada,  por  não  atender  a  contraproposta  com  valor  máximo
aceitável compatível com o valor arrematado no lote 1, além de ter declinado formalmente,
conforme documentação acostada nos autos.

Nesta mesma data, a empresa LICITEC TECNOLOGIA EIRELI, passou a ser arrematante do
lote 5 deste certame, com valor global de R$3.298.000,00 (três milhões, duzentos e noventa e
oito mil reais).



Em  01/06/2020,  foi  desclassificada,  por  não  atender  a  contraproposta  com  valor  máximo
aceitável compatível com o valor arrematado no lote 1, além de ter declinado formalmente,
conforme documentação acostada nos autos.

Nesta  mesma data,  a  empresa  MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI,  passou a  ser
arrematante  do  lote  5  deste  certame,  com  valor  global  de  R$3.300.000,00  (três  milhões  e
trezentos mil reais).

Em  05/06/2020,  foi  desclassificada,  por  não  atender  a  contraproposta  com  valor  máximo
aceitável compatível com o valor arrematado no lote 1, além de ter declinado formalmente,
conforme documentação acostada nos autos.

Nesta  mesma  data,  informamos  que  a  cota  do  lote  5  reservada  exclusivamente  para  os
beneficiários da lei Complementar 123/06, restou FRACASSADA, devido aos preços propostos
estarem manifestamente superiores ao valor unitário máximo aceitável.

Em 05/06/2020, a empresa DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
LTDA foi  convocada para apresentar proposta para o lote 5 (cota reservada), praticando os
mesmos preços ofertados para o lote 1 (cota principal), conforme dispõe o item 29.15, do Edital.

Em  09/06/2020,  verificada  a  documentação  da  empresa  DECISION  SERVIÇOS  DE
TECNOLOGIA  DA  INFORMAÇÃO  LTDA,  confirmou-se  sua  habilitação.  Examinada  a
aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço praticado no mercado e o valor
estimado  para  esta  contratação,  confirmou-se  a  classificação  da  proposta  da  empresa
DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., apresentada para o
lote 5, do referido pregão.

Em 09/06/2020, por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do
menor  preço,  aferido  por  lote,  o  Pregoeiro  declarou  vencedora  a  empresa  DECISION
SERVIÇOS  DE  TECNOLOGIA  DA  INFORMAÇÃO  LTDA.,  e  adjudicou-lhe  o  lote  5,
conforme descrito abaixo:

Lote
5

Item Objeto Unid. Quant.
Valor

unitário
(R$)

Valor total (R$)

5

1

Servidores  rack  Sem  Sistema
Operacional,  02  processadores,
mínimo de 24 núcleos cada,  2TB
de RAM,  04 SSD de  480GB,  04
interfaces  Gigabit  ethernet,  04
interfaces  10GbE  SFP+,  02
interfaces  HBA  16  Gbps  FC,
garantia  on-site  de  60  (sessenta)
meses,  conforme  especificações
anexas

UN 03 215.450,00 646.350,00

2 Servidor  Rack,  02  processadores,
16 núcleos cada, 2TB de RAM, 04
SSD  de  480GB,  04  interfaces
Gigabit  ethernet,  04  interfaces
10GbE SFP+,  02  interfaces  HBA
16 Gbps FC, garantia on-site de 60

UN 01 198.900,00 198.900,00 



(sessenta)  meses,  conforme
especificações anexas.

Lote 6 -  Promover  registro de preços,  pelo período de 12 (doze)  meses,  para  aquisição de
Unidades de Discos,  conforme o Termo de Referência,  especificações  técnicas e  anexos do
edital.

COTA RESERVADA

Lote 6 Item QTDE Descrição

6 1 2

Unidades de disco SSD de capacidade de 7TB (sete Terabytes) do 
tipo SAS FLASH 4, Velocidade 12Gbps para expansão do storage
do fabricante Dell EMC modelo: EMC Unity 480F, garantia on-
site na modalidade Co-therminus, conforme especificação anexa.

Em 08/05/2020,  a  empresa  ECO COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS LTDA,  passou a  ser
arrematante do lote 6 deste certame, com valor global de R$20.000,00 (vinte mil reais), nesta
mesma data a referida empresa solicita seu declínio devido a sua proposta estar manifestamente
inexequível.

Nesta mesma data, a empresa EFES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI,
passou a ser arrematante do lote 6 deste certame, com valor global de R$396.000,00 (trezentos e
noventa e seis mil reais).

Em  21/05/2020,  foi  desclassificada,  por  não  atender  a  contraproposta  com  valor  máximo
aceitável compatível com o valor arrematado no lote 4, além de ter declinado formalmente,
conforme documentação acostada nos autos.

Nesta  mesma  data,  a  empresa  FOX INFORMÁTICA COMÉRCIO E  SERVIÇOS EIRELI,
passou a ser arrematante do lote 6 deste certame, com valor global de R$2.800.000,00 (dois
milhões e oitocentos mil reais).

Em  21/05/2020,  foi  desclassificada,  por  não  atender  a  contraproposta  com  valor  máximo
aceitável compatível com o valor arrematado no lote 4, além de ter declinado formalmente,
conforme documentação acostada nos autos.

Em  03/06/2020,  informamos  que  a  cota  do  lote  6  reservada  exclusivamente  para  os
beneficiários da lei Complementar 123/06, restou FRACASSADA, devido aos preços propostos
estarem manifestamente superiores ao valor unitário máximo aceitável.

Em 03/06/2020, a empresa DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
LTDA foi  convocada para apresentar proposta para o lote 6 (cota reservada), praticando os
mesmos preços ofertados para o lote 4 (cota principal), conforme dispõe o item 29.15, do Edital.

Em  09/06/2020,  verificada  a  documentação  da  empresa  DECISION  SERVIÇOS  DE
TECNOLOGIA  DA  INFORMAÇÃO  LTDA,  confirmou-se  sua  habilitação.  Examinada  a
aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do preço praticado no mercado e o valor
estimado  para  esta  contratação,  confirmou-se  a  classificação  da  proposta  da  empresa
DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., apresentada para o
lote 6 do referido pregão.



Em 09/06/2020, por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do
menor  preços,  aferido  por  lote,  o  Pregoeiro  declarou  vencedora  a  empresa  DECISION
SERVIÇOS  DE  TECNOLOGIA  DA  INFORMAÇÃO  LTDA.,  e  adjudicou-lhe  o  lote  6,
conforme descrito abaixo:

Lote
6

Item Objeto Unid. Quant.
Valor

unitário
(R$)

Valor total (R$)

6 1

Unidades  de  disco  SSD  de
capacidade  de  7TB  (sete
Terabytes) do tipo SAS FLASH 4,
Velocidade 12Gbps para expansão
do storage do fabricante Dell EMC
modelo:  EMC  Unity  480F,
garantia on-site na modalidade Co-
therminus, conforme especificação
anexa.

UN 02 57.857,14 115.714,28

Belo Horizonte, 09 de junho de 2020.

Roberto Lauar Câmara
Pregoeiro da Disputa

Fernanda de Azevedo Melo Ladeira
Autoridade Competente

Chiara Caroline Costa de Oliveira Madureira
Equipe de Apoio

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2020.002

Processo nº. 04-000.301/20-84

OBJETO: Promover registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de
Servidores e unidades de discos SSD, conforme o Termo de Referência, especificações técnicas
e anexos do edital.

Adjudico  o  Lote  1,  do  objeto  descrito  no  certame  supracitado,  à  empresa  DECISION
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, e homologo a licitação relativa a
promover registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de Servidores e
unidades de discos SSD, de acordo com as especificações do edital, para que se produza seus
efeitos legais e jurídicos, conforme descrito abaixo:

Lote  1  (cota  principal)  –  empresa:  DECISION  SERVIÇOS  DE  TECNOLOGIA  DA
INFORMAÇÃO LTDA.
Valor global de R$2.535.750,00 (dois milhões, quinhentos e trinta e cinco mil,  setecentos e
cinquenta reais).

Belo Horizonte, 09 de junho de 2020.

Leonardo Augusto Roscoe da Rocha
Ordenador de Despesa

PRODABEL



HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2020.002

Processo nº. 04-000.301/20-84

OBJETO: Promover registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de
Servidores e unidades de discos SSD, conforme o Termo de Referência, especificações técnicas
e anexos do edital.

Homologo a licitação relativa a promover registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses,
para aquisição de Servidores e unidades de discos SSD, de acordo com as especificações do
edital, para que se produza seus efeitos legais e jurídicos às seguintes empresas:

Lote  4  (cota  principal)  –  empresa:  DECISION  SERVIÇOS  DE  TECNOLOGIA  DA

INFORMAÇÃO LTDA.

Valor global de R$404.999,00 (quatrocentos e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais).

Lote  5  (cota  reservada)  –  empresa:  DECISION  SERVIÇOS  DE  TECNOLOGIA  DA

INFORMAÇÃO LTDA.

Valor global de R$845.250,00(oitocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais).

Lote  6  (cota  reservada)  -  empresa:  DECISION  SERVIÇOS  DE  TECNOLOGIA  DA

INFORMAÇÃO LTDA.

Valor global de R$115.714,28 (cento e quinze mil, setecentos e quatorze reais e vinte e oito
centavos).

Belo Horizonte, 09 de junho de 2020.

Leonardo Augusto Roscoe da Rocha
Ordenador de Despesa

PRODABEL


