PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2017
ATA N. º 01/2017
Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, a Comissão de
Licitações de Pregão Presencial, sob a presidência de Ronerson Bueno, nomeado pela portaria nº.
100/2017, acompanhado dos demais membros, reuniu-se, para o ato de recebimento dos envelopes
contendo propostas e documentações referentes ao Pregão Presencial nº 30/2017, cujo objeto é a
“Contratação de empresa para fornecimento de licenças e suporte técnico de datacenter de
contingência, gestão documental e outsourcing de impressão” para atender as necessidades do
Executivo Municipal de Vacaria. Dado início a sessão, as licitantes entregaram ao Pregoeiro o
credenciamento e, após análise dos mesmos, os seus envelopes contendo proposta e habilitação.
Participam deste certame as empresas:
ALLCONNECTION SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 07.909.022/0001-18, representada
por Lucio Dalmas Santos, inscrito no CPF 808.789.970-91 e RG 2060408974;
COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, CNPJ 92.225.739/0001-10, representada por Jaime Luís
Abbud, inscrito no CPF 369.508.150-34 e RG 1021462691.
Registra-se que a empresa Allconnection apresentou declaração de ME/EPP, estando beneficiada
pela LC 123/06. O Pregoeiro solicita aos representantes a confirmação de que suas propostas
atendem na íntegra o que foi exigido no edital e oportuniza aos representantes a possibilidade de
desistência da proposta no caso de ter ocorrido algum erro na formulação.
Feito o credenciamento dos representantes, passou-se para a abertura do envelope n° 01 – Proposta
da Licitante. Abertas as propostas, as mesmas foram analisadas e rubricadas pelo pregoeiro e
representantes das empresas. Verificou-se que as propostas das licitantes estão de acordo com o
edital. Realizou-se, assim, a CLASSIFICAÇÃO das propostas em razão do critério de preço e, então,
passou-se para a fase de lances verbais.
A proposta apresentada pelas licitantes para o lote 01 foram:
ALLCONNECTION SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA proposta para o lote 01 no valor
total/global anual do lote de R$ 561.528,00.
COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA proposta para o lote 01 no valor total/global anual do lote
de R$ 468.132,00.
A empresa Allconnection não ofertou lances. O pregoeiro negociou com a empresa Compucom e a
mesma ofertou um novo lance para o lote 01 no valor total/global anual de R$ 444.725,40.
O pregoeiro suspendeu a sessão para análise detalhada da proposta ofertada pela empresa primeiro
colocada na sessão junto ao Setor Técnico de TI do Município (CPD). Após análises, será remarcada
nova sessão para prosseguimento do certame, com aviso aos participantes.
Esta ata estará disponível também no site www.vacaria.rs.gov.br. Nada mais havendo a relatar, eu,
Ronerson Bueno, Presidente da Comissão de Licitações, modalidade Pregão, encerro a sessão,
lavrando a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada por mim e presentes.

