TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E DE ADJUDICAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO Nº: 004/2021 - TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, por demanda das ações virtuais
ou presenciais para disponibilização de sistema de inscrição, credenciamento, controle de acesso, geração de relatórios
diversos, emissão e envio de certificado para os participantes, sistematização de perguntas online durante os eventos,
incluindo a cessão e montagem de todos os equipamentos e equipe necessários para customização, operação e
acompanhamento técnico do sistema e apoio “in loco” durante os eventos, visando atender os eventos realizados
anualmente pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo de Minas Gerais – Sescoop/MG.
JUSTIFICATIVA: A Comissão de Licitação solicita a homologação deste processo licitatório com a apresentação de
apenas 01 proposta e por se tratar de:
a) Processo amplamente divulgado no quadro de avisos, site de internet do Sescoop/MG e empresas de divulgação
de licitações, a saber, Conlicitação, Licitanet, RCCnet;
b) Edital baixado por 06 empresas deste segmento após divulgação;
c)
Preço ofertado compatível com a estimativa do Sescoop/MG, através de eventos similares anteriormente;
d) Por se tratar de objeto restrito no mercado, contendo equipamentos e tecnologia incomum entre as empresas
deste ramo, após referência aos estudos técnicos preliminares em que o termo de referência foi baseado;
e) Necessidade de prosseguimento na contratação uma vez que os eventos planejados terão início a partir de junho
de 2021 e o contrato atual, similar a este objeto, não atende a parte de “streaming” que é a transmissão em tempo real
de dados de áudio e vídeo indispensáveis ao pleno atendimento as indigências do Sescoop/MG.
- Data Divulgação: 05/05/2021

- Data de Abertura: 13/05/2021

Relação das empresas que retiraram o edital:

Empresa participante:

1) Doriedson Aiala Sousa, CNPJ: 20.766.320/0001-64;
2) HBA Tecnologia Consultoria e Serviços em TI Ltda, CNPJ:
07.639.569/0001-40;
3) Dimensão Produções e Montagem de Eventos, CNPJ:
02.084.115/0001-37;
4) Jessica Queiroz, CPF: 055.477.431-35;
5) Magytrade Consultoria, CPF: 028.872.186-11 (Wládia);
6) TTY – Tecnologia e Sistemas Ltda, CNPJ:
01.561.064/0001-24.

1)

HBA Tecnologia Consultoria e Serviços em
TI Ltda, CNPJ: 07.639.569/0001-40.

- Empresas Vencedora:
Nome

CNPJ

Valor por
Evento

Valor Global Anual
Estimado

HBA Tecnologia Consultoria e Serviços em TI Ltda

07.639.569/0001-40

R$ 22.000,00

R$ 88.000,00

.
Com fulcro no artigo 14, inciso IV do Regulamento de Licitações e Contratos do SESCOOP, aprovado pela Resolução
do Conselho Nacional nº 850/2012 (publicada no D.O.U. de 26/03/2012), homologamos o resultado do certame
licitatório em epígrafe e adjudicamos o objeto para as empresas HBA Tecnologia Consultoria e Serviços em TI Ltda,
conforme recomenda a Comissão Permanente de Licitação do Sescoop/MG, através da Ata da sessão do pregão,
datada de 13 de maio de 2021.
VALOR GLOBAL ANUAL ESTIMADO DO PROCESSO: R$ 88.000,00
(Oitenta e oito mil reais)
Belo Horizonte, 17 de maio de 2021
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