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Terça-feira, 17 de Julho de 2018      Ano:XXIV - Edição N.: 5572 
 
Poder Executivo 
 
AA-Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SLU

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/006

 

Às 14:30:00 do dia 25/05/2018, no endereço Rua Tenente Garro, 118/4º andar, Bairro Santa Efigênia, da cidade de Belo
Horizonte - MG, reuniram-se o pregoeiro e a respectiva equipe de apoio, designados para realização da Sessão Pública de
Licitação do Pregão Eletrônico nº.: 2018/006, Processo n°.: 01-140.828/16-64, que tem por objeto: Contratação de empresa
para prestação de serviços para o monitoramento de ocorrências de limpeza urbana , por meio de registros fotográficos e
transmissão de dados georreferenciados. Esses registros deverão ocorrer on line e via internet, para usuários dentro da
estrutura da SLU, Gerências Regionais de Limpeza Urbana, ou outras unidades administrativas da PBH. Os registros deverão
ser visualizados e consultados em equipamentos diversos tais como computadores, tablets, smartphones, notebooks. Está
incluída também a criação de aplicativo para smartphone, que permita o registro e visualização das fotos no sistema de
monitoramento.

 

Abertas as propostas eletrônicas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) – Contratação de empresa para prestação de serviços para o monitoramento de ocorrências de limpeza urbana, por
meio de registros fotográficos e transmissão de dados georreferenciados. Esses registros deverão ocorrer on line e via
internet, para usuários dentro da estrutura da SLU, Gerências Regionais de Limpeza Urbana, ou outras unidades
administrativas da PBH. Os registros deverão ser visualizados e consultados em equipamentos diversos tais como
computadores, tablets, smartphones, notebooks. Está incluída também a criação de aplicativo para smartphone, que permita o
registro e visualização das fotos no sistema de monitoramento.

 

Fornecedor                                                                                                         Proposta

 

SS TELEMATICA SERVIÇOS LTDA                                                        R$ 75.000,00

VELP TECNOLOGIA LTDA                                                                          R$ 101.000,00

DLG CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA                  R$ 101.600,00

LOOUPS TRUCK GESTÃO AUTOMOTIVA LTDA                  R$ 101.652,00

MOBA DO BRASIL AUTOMAÇÃO MOVEL LTDA                               R$ 101.660,00

QSOFT-SP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SOFTWARES LTDA.          R$ 513.400.000,00

 

Encerrada a etapa de lances, foram apresentados os seguintes preços:

 

Fornecedor                                                                                                         Proposta

 

SS TELEMATICA SERVIÇOS LTDA                                                        R$ 44.000,00

DLG CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA                  R$ 44.160,00

LOOUPS TRUCK GESTÃO AUTOMOTIVA LTDA                  R$ 44.170,00

MOBA DO BRASIL AUTOMAÇÃO MOVEL LTDA                               R$ 65.999,00
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VELP TECNOLOGIA LTDA                                                                          R$ 100.000,00

QSOFT-SP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SOFTWARES LTDA.          R$ 513.400.000,00

 

Em 25/05/2018 o licitante SS TELEMATICA SERVIÇOS LTDA foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$
44.000,00 (Quarenta e quatro mil reais). Nos termos do inciso XVII, art. 4º, da Lei Federal nº: 10.520/02 foi solicitada ao
arrematante do lote a possibilidade de apresentação de uma nova proposta mais vantajosa para Município.

 

Em resposta à solicitação, o licitante SS TELEMATICA SERVIÇOS LTDA alegou não ser possível ofertar valor menor que o
valor global arrematado.

 

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. Para fins de adequação do valor unitário com o valor total, a empresa
reduziu o valor global ofertado para R$43.999,96 (Quarenta e três mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis
centavos).

 

Em 06/06/2018, por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor preço, aferido de forma
global, observadas as exigências do edital e seus anexos, a empresa SS TELEMATICA SERVIÇOS LTDA foi declarada
vencedora do lote com o valor global ofertado de R$43.999,96 (Quarenta e três mil novecentos e noventa e nove reais e
noventa e seis centavos).

 

Conforme determinado no subitem 17.3. do edital, em razão da ausência de manifestação da intenção de recurso, o lote foi
adjudicado à empresa SS TELEMATICA SERVIÇOS LTDA.

 

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

 

Belo Horizonte, 13 de julho de 2018

 

Dirceu Geraldo Silva

Membro Equipe Apoio

Pedro Barrouin da Mata

Pregoeiro da Disputa

Genedempsey Bicalho Cruz

Autoridade Competente

 

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/006

 

Processo nº: 01-140.828/16-64

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços para o monitoramento de ocorrências de limpeza urbana, por
meio de registros fotográficos e transmissão de dados georreferenciados. Esses registros deverão ocorrer on line e via
internet, para usuários dentro da estrutura da SLU, Gerências Regionais de Limpeza Urbana, ou outras unidades
administrativas da PBH. Os registros deverão ser visualizados e consultados em equipamentos diversos tais como
computadores, tablets, smartphones, notebooks. Está incluída também a criação de aplicativo para smartphone, que permita o
registro e visualização das fotos no sistema de monitoramento.

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

 



17/07/2018 DOM - Diário Oficial do Município |

http://portal6.pbh.gov.br/dom/view/jsp/artigo_impressao.jsp 3/4

Lote (1) – Contratação de empresa para prestação de serviços para o monitoramento de ocorrências de limpeza urbana, por
meio de registros fotográficos e transmissão de dados georreferenciados. Esses registros deverão ocorrer on line e via
internet, para usuários dentro da estrutura da SLU, Gerências Regionais de Limpeza Urbana, ou outras unidades
administrativas da PBH. Os registros deverão ser visualizados e consultados em equipamentos diversos tais como
computadores, tablets, smartphones, notebooks. Está incluída também a criação de aplicativo para smartphone, que permita o
registro e visualização das fotos no sistema de monitoramento.

 

EMPRESA: SS TELEMATICA SERVIÇOS LTDA

 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços para o monitoramento de ocorrências de limpeza urbana, por
meio de registros fotográficos e transmissão de dados georreferenciados. Esses registros deverão ocorrer on line e via
internet, para usuários dentro da estrutura da SLU, Gerências Regionais de Limpeza Urbana, ou outras unidades
administrativas da PBH. Os registros deverão ser visualizados e consultados em equipamentos diversos tais como
computadores, tablets, smartphones, notebooks. Está incluída também a criação de aplicativo para smartphone, que permita o
registro e visualização das fotos no sistema de monitoramento.

 

VALOR GLOBAL: R$43.999,96 (Quarenta e três mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).

 

Belo Horizonte, 13 de julho de 2018

 

Pedro Barrouin da Mata

Pregoeiro da Disputa

 

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/006

 

Processo nº: 01-140.828/16-64

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços para o monitoramento de ocorrências de limpeza urbana, por
meio de registros fotográficos e transmissão de dados georreferenciados. Esses registros deverão ocorrer on line e via
internet, para usuários dentro da estrutura da SLU, Gerências Regionais de Limpeza Urbana, ou outras unidades
administrativas da PBH. Os registros deverão ser visualizados e consultados em equipamentos diversos tais como
computadores, tablets, smartphones, notebooks. Está incluída também a criação de aplicativo para smartphone, que permita o
registro e visualização das fotos no sistema de monitoramento.

Homologo esta licitação, conforme especificações constantes no edital e seus anexos, para que produza seus efeitos
legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado à seguinte empresa que ofertou o menor preço, pelo valor global
do lote:

 

Lote (1) – Contratação de empresa para prestação de serviços para o monitoramento de ocorrências de limpeza urbana, por
meio de registros fotográficos e transmissão de dados georreferenciados. Esses registros deverão ocorrer on line e via
internet, para usuários dentro da estrutura da SLU, Gerências Regionais de Limpeza Urbana, ou outras unidades
administrativas da PBH. Os registros deverão ser visualizados e consultados em equipamentos diversos tais como
computadores, tablets, smartphones, notebooks. Está incluída também a criação de aplicativo para smartphone, que permita o
registro e visualização das fotos no sistema de monitoramento.

 

EMPRESA: SS TELEMATICA SERVIÇOS LTDA

 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços para o monitoramento de ocorrências de limpeza urbana, por
meio de registros fotográficos e transmissão de dados georreferenciados. Esses registros deverão ocorrer on line e via
internet, para usuários dentro da estrutura da SLU, Gerências Regionais de Limpeza Urbana, ou outras unidades
administrativas da PBH. Os registros deverão ser visualizados e consultados em equipamentos diversos tais como
computadores, tablets, smartphones, notebooks. Está incluída também a criação de aplicativo para smartphone, que permita o
registro e visualização das fotos no sistema de monitoramento.
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VALOR GLOBAL: R$43.999,96 (Quarenta e três mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).

 

Belo Horizonte, 13 de julho de 2018

 

Genedempsey Bicalho Cruz

Superintendente


