
  

FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 
Autarguia Municipal 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVICO Ne 22/2021 

ATA DE PREGAO PRESENCIAL Ne 4/2021 
OBJETO: Renovac&o de 370 (trezentos e setenta) Licencas de uso do antivirus KASPERSKY Endpoint 
Security for Bussiness Educational Renewal Band T: 250-499 dos cComputadores e servidores de 
propriedade da Faculdade de Direito de S&o Bernardo do Campo. 
Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil € vinte e um, as nove horas e guarenta e cinco 
minutos, no Auditério Prof. Dr. Affonso Insuela Pereira da Faculdade de Direito de S&o Bernardo do 
Campo, reuniram-se a Pregoeira e a Eauipe de Apoio para a sessêo publica do Pregêo Presencial ne 
4/2021. Compareceu ao certame a Seguinte empresa: 

EMPRESA CNPJ/MF REPRESENTANTE 
” Leomar de Rossi Ferreira 
09.554.503/0001-83 | RG ne 41.803.653 SSP/SP 

CPF NS 327.170.188-16 
O representante da supracitada empresa foi credenciado e autorizado a prosseguir no certame, posto 
gue cumpriu integralmente as exigências do item 3 do instrumento Convocatorio, encerrando a etapa de 
credenciamento &s nove horas e cinguenta e sete minutos. Em seguida, os envelopes “A” e “B” foram 
solicitados. Passou-se & etapa de abertura do envelope `A” e a analise da Proposta Comercial. Coube 
ê Pregoeira e & Eguipe de Apoio examinar a compatibilidade da Proposta Comercial com o objeto 
licitado, sendo gue o preco global proposto foi o seguinte: 

Valor médio obtido em pesguisa de mercado 

Valor Unitêrio R$ 77,81 
Valor Global R$ 28.789 59 

  

  

  

TRIPLETECHIT SOLUCOES EM TIEIRELI 
— EPP 

          
  

  

    

        

PRECO PRECO 
LICITANTE PROPOSTO PROPOSTO 

UNITARIO GLOBAL 
18 TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TIEIRELI— EPP R$ 62,52 R$ 23.132,40     Em negociac&o, a empresa TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TIEIRELI—EPP reduziu R$ 1.021,20 (um 

mil, vinte e um reais e vinte Ccentavos) do valor total global, totalizando o montante global de R$ 22.111,20 (vinte e dois mil, cento e onze reais e vinte centavos), fixando o valor unitêrio das lcencas em R$ 59 76 (cCinguenta e nove reais e setenta e seis centavos). A Pregoeira considerou o valor exeguivel, obtendo- se a seguinte classificacao definitiva: 
  

  

PRECO PRECO 
EE ME LICITANTE PROPOSTO PROPOSTO 

UNITARIO GLOBAL 
TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI a 1 EIRELI EPP R$ 5976 R$ 22.111,20           
  Ato continuo & etapa de negociaca&o, abriu-se o Envelope “B" (Documentos de Habilitacao) da licitante. 
Apreciados os documentos habilitatêrios, mostraram-se em conformidade com o item 5 do Edital. Restou 
& Pregoeira declarar habilitada e vencedora a licitante TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TIEIRELI 
— EPP, pelo preco unitario de R$ 59,76 (cinguenta e nove reais e setenta e seis centavos), 
totalizando o preco global de R$ 22.111,20 (vinte e dois mil, cento e onze reais e vinte centavos), 
due eguivale a uma economia de R$ 6.678,39 (seis mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e 
nove centavos), representando o percentual de reducao de 23,20% (vinte e três virgula vinte por 
cento), com relacêo ao preco médio obtido em pesduisa de mercado, a saber: R$ 28.789,59 (vinte 

 



  

  

  Autarguia Municipal 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVICO N* 22/2021 

e oito mil, setecentos e oitenta e nove reais e cinguenta novecentos). Indagada sobre a intencêo 

de recorrer, a licitante declinou do direito ao exercicio do direito recursal. Nada mais havendo a tratar, 

foi encerrada a sessêo plblica, cuja ata val rubricada e assinada pela Pregoeira, pelos Membros da 

Eauipe de Apoio e pelo Titular Pelakantef EEROREKOORKORRKOERKA REIN IN 
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