ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
Dependência: CENTRO UNIVERSITARIO DE FRANCA - DEPARTAMENTO DE
COMPRAS - (SP)
Licitação: (Ano: 2021/ CENTRO UNIVERSITARIO DE FRANCA / Nº Processo:
0036/2021)
às 10:01:27 horas do dia 09/06/2021 no endereço AV. MAJOR NICACIO-2433, bairro
CENTRO, da cidade de FRANCA - SP, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). BRUNA
SOUSA FERREIRA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para
realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 0036/2021 2021/0005/2021 que tem por objeto O CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA
UNI-FACEF, autarquia municipal (pessoa jurídica de direito público interno), com sede
nesta cidade de Franca - SP, na Av. Ismael Alonso y Alonso, 2400- Bairro São José - CEP:
14.403-430, inscrita no CNPJ sob nº 47.987.136/0001-09, torna público para conhecimento
dos interessados, que se acha aberta nesta unidade licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO nº 05/2021, tipo MENOR PREÇO POR LOTE- Processo nº 36/2021, cujo
objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE
LICENCIAMENTO DE USO DE SERVIDOR EM NUVEM POR 12 MESES (conforme Termo
de Referência).
Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:
Lote (1) - Contratação de empresa para a prestação de serviços de tecnologia da
informação e comunicação, incluindo infraestrutura de hardware, software, armazenamento,
processamento, backup dos dados e das máquinas virtuais, segurança, monitoramento e
comunicação de dados, por meio de computação em nuvem (iaas, paas e saas)
computação em nuvem, incluindo configuração, migração, serviços gerenciados e de
suporte pelo período de 12 meses.
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

08/06/2021 16:54:35:686 ALGAR MULTIMIDIA S/A

R$ 238.866,84

09/06/2021 08:47:13:230 BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - EPP

R$ 600.000,00

SOLUCOES COM TECNOLOGIA INTELIGENTE
09/06/2021 08:47:31:428 WINSPIRE
LTDA

R$ 238.866,00

08/06/2021 13:53:51:615 NETMANAGEMENT INFORMATICA LTDA

R$ 238.866,84

08/06/2021 11:27:10:637 GMAES TELECOM LTDA - ME

R$ 238.866,84

09/06/2021 08:50:52:640 MEIPAD INFO LTDA

R$ 230.000,00

07/06/2021 17:34:28:592 COM4 DATA CENTER EIRELI

R$ 238.800,00

08/06/2021 15:51:54:398 NCF DE OLIVEIRA - SOLUCOES EM TECNOLOGIA
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R$ 2.000.000,00
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Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os
seguintes menores preços:
Lote (1) - Contratação de empresa para a prestação de serviços de tecnologia da
informação e comunicação, incluindo infraestrutura de hardware, software, armazenamento,
processamento, backup dos dados e das máquinas virtuais, segurança, monitoramento e
comunicação de dados, por meio de computação em nuvem (iaas, paas e saas)
computação em nuvem, incluindo configuração, migração, serviços gerenciados e de
suporte pelo período de 12 meses.
Data-Hora

Fornecedor

Lance

09/06/2021 10:32:41:376 NETMANAGEMENT INFORMATICA LTDA

R$ 95.470,00

09/06/2021 10:32:10:880 COM4 DATA CENTER EIRELI

R$ 100.500,00

09/06/2021 10:24:50:822 MEIPAD INFO LTDA

R$ 111.000,00

09/06/2021 10:16:26:748 ALGAR MULTIMIDIA S/A

R$ 160.900,00

SOLUCOES COM TECNOLOGIA INTELIGENTE
09/06/2021 10:24:16:508 WINSPIRE
LTDA

R$ 194.700,00

09/06/2021 10:23:44:637 GMAES TELECOM LTDA - ME

R$ 205.129,59

09/06/2021 10:04:53:316 BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - EPP

R$ 336.000,00

08/06/2021 15:51:54:398 NCF DE OLIVEIRA - SOLUCOES EM TECNOLOGIA

R$ 2.000.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o
menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da
disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto
bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e
o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:
No dia 09/06/2021, às 10:37:23 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para a
prestação de serviços de tecnologia da informação e comunicação, incluindo infraestrutura
de hardware, software, armazenamento, processamento, backup dos dados e das máquinas
virtuais, segurança, monitoramento e comunicação de dados, por meio de computação em
nuvem (iaas, paas e saas) computação em nuvem, incluindo configuração, migração,
serviços gerenciados e de suporte pelo período de 12 meses. - a situação do lote foi
alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 10/06/2021, às 15:56:36 horas, a situação do
lote foi finalizada.
No dia 10/06/2021, às 15:56:36 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para a
prestação de serviços de tecnologia da informação e comunicação, incluindo infraestrutura
de hardware, software, armazenamento, processamento, backup dos dados e das máquinas
virtuais, segurança, monitoramento e comunicação de dados, por meio de computação em
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nuvem (iaas, paas e saas) computação em nuvem, incluindo configuração, migração,
serviços gerenciados e de suporte pelo período de 12 meses. - a situação do lote foi
alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BRUNA
SOUSA FERREIRA - desclassificou o fornecedor: NETMANAGEMENT INFORMATICA
LTDA.
No dia 10/06/2021, às 15:56:36 horas, no lote 1 - Contratação de empresa para a
prestação de serviços de tecnologia da informação e comunicação, incluindo infraestrutura
de hardware, software, armazenamento, processamento, backup dos dados e das máquinas
virtuais, segurança, monitoramento e comunicação de dados, por meio de computação em
nuvem (iaas, paas e saas) computação em nuvem, incluindo configuração, migração,
serviços gerenciados e de suporte pelo período de 12 meses. - a empresa COM4 DATA
CENTER EIRELI com o valor R$ 100.500,00 foi classificada na disputa do lote.
às11:54:13 do dia 24/05/2021 as seguintes datas foram alteradas por JOSE ALFREDO
DE PADUA GUERRA: abertura de propostas (de 03/06/2021-09:00:00 para 09/06/202109:00:00); inicio da disputa (de 03/06/2021-10:00:00 para 09/06/2021-10:00:00)
No dia 10/06/2021, às 15:56:35 horas, o Pregoeiro da licitação - BRUNA SOUSA
FERREIRA - desclassificou o fornecedor - NETMANAGEMENT INFORMATICA LTDA, no
lote (1) - Contratação de empresa para a prestação de serviços de tecnologia da informação
e comunicação, incluindo infraestrutura de hardware, software, armazenamento,
processamento, backup dos dados e das máquinas virtuais, segurança, monitoramento e
comunicação de dados, por meio de computação em nuvem (iaas, paas e saas)
computação em nuvem, incluindo configuração, migração, serviços gerenciados e de
suporte pelo período de 12 meses. O motivo da desclassificação foi: Boa Tarde Prezados,
Diante a documentação técnica, foi informado uma transferência de obrigações do objeto
para outra empresa (empresa EQUINIX), que não é a participante e arrematante do
certame, deste modo, como prevê em condições editalícias, não é permitida a cessão do
objeto ou parte dele para outro fornecedor. Com isso, estamos desclassificando esta
empresa por não atender plenamente as condições previstas no edital. Segue os itens para
embasar essa desclassificação.
11. HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO (p. 14)
[...]
11.2. Como condição para a sua contratação o licitante vencedor deverá manter as mesmas
condições de habilitação, prestar as informações solicitadas pela contratante, dentro dos
prazos estipulados, bem como não transferir a outrem as obrigações decorrentes deste
contrato.
ANEXO VIII MINUTA DE CONTRATO (p. 34)
16/06/2021
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[...]
I - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
c) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia e expressa
anuência do CONTRATANTE.
Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa
declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações
detalhadas sobre o andamento do processo.
BRUNA SOUSA FERREIRA
Pregoeiro da disputa
JOSE ALFREDO DE PADUA GUERRA
Autoridade Competente
Proponentes:
04.622.116/0001-13 ALGAR MULTIMIDIA S/A
07.716.261/0001-51 BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - EPP
02.420.128/0001-30 COM4 DATA CENTER EIRELI
15.644.251/0001-86 GMAES TELECOM LTDA - ME
29.782.551/0001-36 MEIPAD INFO LTDA
15.656.136/0001-21 NCF DE OLIVEIRA - SOLUCOES EM TECNOLOGIA
07.303.726/0001-42 NETMANAGEMENT INFORMATICA LTDA
08.346.598/0001-87 WINSPIRE SOLUCOES COM TECNOLOGIA INTELIGENTE LTDA
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