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PREFEITURA DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Paço Municipal - Avenida do Cerrado nº. 999 Bloco B Park Lozandes - 74884-900

Fones: (62) 3524-6320 / (62) 3524-6321 Fax: (62) 3524-6319
E-mail: secol@secol.goiania.go.gov.br

Ata de Adjudicação do Pregão Presencial nº 174/2011

Agência Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação
Órgão interessado

45076709/2011
Processo

Aquisição de materiais permanentes (switch, cartão mini- GBIC, server switch, organizador de cabo e
monitores), para atender a Agência Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação - AMTEC, conforme
condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Objeto

Pregoeira

Ana Paula Salviano Campos - Decreto Municipal nº 3.753 de 15 de dezembro de 2011

Aos 10 dias do mês de fevereiro de 2012, a Pregoeira da Secretaria Municipal de Compras e Licitações, na forma da
Lei nº. 10.520/02, 8.666/93 e alterações posteriores, procedeu a análise dos autos referente a este Pregão
Presencial, com o objetivo de julgar e adjudicar a Licitação em questão, cuja sessão de abertura ocorreu no dia
19/10/2011 às 14hs:30min. Encerrada a fase de lançes, a empresa BRASIL INFORMÁTICA LTDA. manifestou
intenção de interpor recurso. Deste modo, foi aberto o prazo recursal de 03 (três) dias úteis, e em seguida igual
número de dias para apresentação de contrarrazões. Após análise do recurso apresentado, o mesmo foi indeferido
por meio do Parecer nº. 169/2011 - ATJUR/SECOL (fls. 207 a 210) e Parecer nº. 091/2011 - DVPPE/SECOL (fl. 211)
sendo a decisão ratificada pela Agência Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação - AMTEC, autoridade superior,
conforme Despacho nº 961/2011 - GAB. Em seguida, os autos foram encaminhados ao orgão de origem, para
apreciação e manifestação quanto ao valor ofertado pela empresa vencedora. De acordo com o Despacho nº
006/2012 - GAB/AMTEC, foi sugerido uma nova sessão com o objetivo de negociar os itens, em função dos valores
ofertados estarem bem acima do estimado pela Agência. Os representantes legais das empresas MULTIDATA LTDA.
e BRASILL INFORMÁTICA LTDA. compareceram para a sessão. O representante da empresa vencedora declarou
não ser possível reduzir seus preços passando a oportunidade para o representante legal da empresa 2ª colocada,
que reduziu o preço para o valor estimado. Não concordando com o resultado da sessão de negociação, a empresa
MULTIDATA LTDA. interpôs recurso, e dentro do prazo legal, a empresa BRASIL INFORMÁTICA LTDA. impetrou
contrarrazões. Após análise das insurgências apresentadas, com fulcro no Parecer Jurídico nº. 09 - ATJUR (fls. 279 a
284), a Pregoeira indeferiu o pedido apresentado emitindo Parecer nº 003/2012 - DVPPE (fl. 285), o qual foi
ratificado pela Agência Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação - AMTEC, conforme Despacho nº 044/2012 -
GAB/AMTEC (fl. 291). Assim, via fac-símile, as empresas foram comunicadas acerca do resultado do Parecer.
Destarte, concluídos os procedimentos, a Pregoeira resolve ADJUDICAR os itens desta licitação, conforme planilha
abaixo:

Resumo

Item  Quant. Unidade Descrição do Item Sessão: 1
Aquisição de materiais permanentes (switch, cartão mini-GBIC, server
switch, organizador de cabo e monitores)

101 Lote ADJUDICADO

CNPJ Razão Social PosiçãoValor TotalMarca Tipo Lance
MULTIDATA LTDA02.743.744/0001-21 Verbal Me-DesistenciaR$44.530,00VARIAS 

BRASILL INFORMATICA LTDA03.618.435/0001-92 Negociado AdjudicadoR$34.829,23VARIAS(M)

TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA54.892.252/0001-00 Verbal  R$47.000,00VARIAS 

Resumo de Resultado do Pregão Presencial Nº 174/2011

03.618.435/0001-92 - BRASILL INFORMATICA LTDA 
Quant. TotalUnitárioMarcaMaterial / ServiçoUnidadeItem

01 Lote R$34.829,23R$34.829,23Aquisição de materiais permanentes (switch,
cartão mini-GBIC, server switch, organizador
de cabo e monitores)

1 VARIAS

Total da Empresa: R$ 34.829,23Quantidade de Itens: 1

Total do Pregão Presencial: R$ 34.829,23

Nada mais a tratar, a Pregoeira e a Equipe de Apoio encerraram os trabalhos com a lavratura desta ata que, após lida
e achada conforme, vai assinada, e posteriormente submetida à apreciação da autoridade superior, para, se assim
entender e concordar, promover a Homologação do objeto licitado.
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Ana Paula Salviano Campos - Pregoeira Oficial

 

Decreto Municipal nº 3.753 de 15 de dezembro de 2011

Fabio Alves Marques - Equipe de Apoio
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