TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E DE ADJUDICAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO Nº: 007/2021 - TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada em “TI” para contrato de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva
em hardware e software dos servidores da marca HP/3COM/Aruba, incluindo peças e mão de obra necessária para
atendimento destes equipamentos do 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) Por se tratar de repetição de licitação (processo anterior Pregão 003/2021);
c)
Preço ofertado compatível com a estimativa do Sescoop/MG, conferida no Banco de Preços, através de licitações
homologadas contendo a mesma similaridade do objeto em questão (manutenção de servidores com fornecimento
incluso de peças);
d) Por se tratar de objeto restrito no mercado, contendo equipamentos antigos de tecnologia incomum entre as
empresas deste ramo, mas ainda trazendo vantagens ao Sescoop/MG em mantê-los em funcionamento, justificado
através do bom estado destes equipamentos e alto custo para substituição por equipamentos novos;
e) Necessidade de prosseguimento na contratação pois estes equipamentos são de suma importância para o pleno
funcionamento das atividades, visto que são responsáveis pelo armazenamento de sistemas internos, essenciais para a
continuidade dos negócios, bem como do banco de dados, backup, segurança de arquivos e da configuração da rede
de computadores existentes no Sescoop/MG.
- Data Divulgação: 13/05/2021

- Data de Abertura: 21/05/2021

Relação das empresas que retiraram o edital:

Empresa participante:

1) Pisontec, CNPJ: 12.007.998/0001-35;
2) Sinergia Informática Ltda, CNPJ: 09.195.484/0001-46;
3) Leonardo Alves, CPF: 064.946.626-84;
4) T.I. Soluções em Info. Ltda, CNPJ: 41.466.180/0001-89;
5) André Romero Martins, CPF: 122.773.336-46;
6) Procedata Informática Ltda, CNPJ: 65.181.075/0001-61.

1)

Procedata Informática Ltda,
CNPJ: 65.181.075/0001-61.

- Empresas Vencedora:
Nome

CNPJ

Valor Mensal

Valor Anual

Procedata Informática Ltda

65.181.075/0001-61

R$ 7.200,00

R$ 86.400,00

- Horas Excedentes – Contratar-se-á se houver necessidade, conforme abaixo:
Descrição dos serviços

Valor Hora

Preço por horas excedentes às 5 horas contratadas.

R$ 280,00

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 Procedata Informática Ltda, conforme recomenda a
Comissão Permanente de Licitação do Sescoop/MG, através da Ata da sessão do pregão, datada de 21 de maio de
2021.
VALOR GLOBAL ANUAL ESTIMADO DO PROCESSO: R$ 86.400,00
(Oitenta e seis mil e quatrocentos reais)

Belo Horizonte, 25 de maio de 2021
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