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ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2020.012 
Processo nº. 04.000.528/20-20 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de atendimento e manutenção de hardware e 
software, por demanda, com fornecimento de peças e pagamento diferenciado por tipo de intervenção, 
para garantir a disponibilidade das estações de trabalho, servidores linux e impressoras nas atividades de 
informática dos usuários da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte, pelo período de 12 (doze) meses, conforme descrito no Edital e Anexos. 

Encerrada a etapa de lances, a Pregoeira decidiu: 
 
Lote (único) – Contratação de empresa para prestação de serviços de atendimento e manutenção de 
hardware e software, por demanda, com fornecimento de peças e pagamento diferenciado por tipo de 
intervenção, para Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 
conforme descrito no Edital e Anexos.  

Em 30/06/2020, a empresa ZOOM TECNOLOGIA LTDA. passou a ser arrematante do lote único com 
um valor unitário por chamado de R$98,00 (noventa e oito reais). 

Em 09/07/2020, verificada a documentação da empresa ZOOM TECNOLOGIA LTDA., 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 ZOOM TECNOLOGIA LTDA. 

Nesta mesma data, foi aberto o prazo de interposição de recursos e contrarrazões conforme determinado 
no Edital item 13.1. 

Em 10/07/2020, foi constatada a não apresentação de recursos. 

Em 28/07/2020, por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor 
preço, aferido por lote, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa ZOOM 
TECNOLOGIA LTDA., foi declarada vencedora, ficando, portanto, adjudicado o lote único no valor 
unitário por chamado de R$98,00 (noventa e oito reais), sendo a estimativa mensal máxima de 
atendimento de 1.600 (mil e seiscentos) chamados, conforme especificação constante no Anexo I do 
Edital: 

Valor mensal de R$156.800,00 (cento e cinquenta e seis mil e oitocentos reais). 

Valor global de R$1.881.600,00 (um milhão, oitocentos e oitenta e um mil e seiscentos reais). 
 
Publicada a decisão nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, a pregoeira declarou encerrado os 
trabalhos. 

 

Belo Horizonte, 28 de julho de 2020. 
 
 
 

Márcia Maria Martins 
Pregoeira da Disputa 

 
 
 

Fernanda de Azevedo Melo Ladeira 
Autoridade Competente 

 
 
 

Roberto Lauar Câmara 
      Equipe de Apoio 
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ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2020.012 
Processo nº. 04.000.528/20-20 

 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de atendimento e manutenção de hardware e 
software, por demanda, com fornecimento de peças e pagamento diferenciado por tipo de intervenção, 
para garantir a disponibilidade das estações de trabalho, servidores linux e impressoras nas atividades de 
informática dos usuários da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte, pelo período de 12 (doze) meses, conforme descrito no Edital e Anexos. 

A Pregoeira no uso de suas atribuições legais, após encerramento da etapa de lances, análise da proposta 
apresentada, negociação e habilitação e sem manifestação tempestiva de intenção de recorrer pelos 
licitantes, decidiu adjudicar, pelo critério de menor preço, aferido pelo valor global do lote, observadas 
as exigências do edital e seus anexos, o objeto desta licitação à: 

Lote (único) – Empresa: ZOOM TECNOLOGIA LTDA. 
Valor unitário por chamado: R$98,00 (noventa e oito reais). 
Valor global de R$1.881.600,00 (um milhão, oitocentos e oitenta e um mil e seiscentos reais). 
 
 

 
Belo Horizonte, 28 de julho de 2020. 

 
 
 

Márcia Maria Martins 
Pregoeira da Disputa 
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HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2020.012 
Processo nº. 04.000.528/20-20 

 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de atendimento e manutenção de hardware e 
software, por demanda, com fornecimento de peças e pagamento diferenciado por tipo de intervenção, 
para garantir a disponibilidade das estações de trabalho, servidores linux e impressoras nas atividades de 
informática dos usuários da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte, pelo período de 12 (doze) meses, conforme descrito no Edital e Anexos. 

Homologo esta licitação, conforme especificação constante no Edital e seus anexos, para que produza 
seus efeitos legais e jurídicos, do objeto acima especificado adjudicado à seguinte empresa: 

 
Lote (único) – Empresa: ZOOM TECNOLOGIA LTDA. 
Valor unitário por chamado: R$98,00 (noventa e oito reais). 
Valor global de R$1.881.600,00 (um milhão, oitocentos e oitenta e um mil e seiscentos reais). 
 
 

 
Belo Horizonte, 28 de julho de 2020. 

 
 
 

Leonardo Augusto Roscoe da Rocha 
Ordenador de Despesa 
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