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OBJETO: ooms se de empresa especializada na prestac&o de servicos de suporte técnico em... 
.Tecnologia da Informagao Com. fornecimento de mêo de obra terceirizada, para a Faculdade de .. 
 Direito de $&o Bernardo do Campo. ` 

'Aos vinte e seis dids do mês de novembro do ano de dois mie vinte e um, as nove Para ë trinta oe 
` minutos, Me] Auditério Prof. Dr. Affonso Insuela Pereira da Faculdade de. Direito dé $&o Bernardo 
do Campo, reuniram- -se a Pregoeira e.a. Eduipe de Apoio para a sessêo publica do 'Pregë&o 
Presencial - n ' 8/2021, bem como. Oo Assistente Técnico. de Informatica e Telefonia da 
Coordenadoria de Tecnologia de .Informac&o.: (GFD- 1. S). Sr. Eder Alexandre. Range 

oe Compareceram ao certame as. seguintes empresas: ' oo 

`EMPRESA “ar —ENPJIMF od REPRESENTANTE or 

END er EN - '-| Vladimir Gutierrez. oo 
s |ASURIS TECNOLOGIALTDA-ME " 32.964.768/0001-20 RG'n* 13.831.498 . 

Ve TER! N. |CPF ne 059.365.938-43 
do i ir ' Leonardo Gomes Cordeiro Lopes 

09.099.956/0001-67 '|RG ne 27.729.791 ma 

ee PR EE GPF ne 275. 174.828-607 
.'''”| Leomar de Rossi Ferreira - 

| 09554 508/0001-ss |RG ne d1. 803. 653-6 

Or s CPF n 327.170.188- 16. 

'niciados os tabalhos. a: Pregoeira solicitou os Gooumentos de credenciamento das licitantes € 
. pfocedeu a- analise dos mesmos, declarando-o encefrado as nove horas e cinguenta:-e duatro 

  

  

  

  

  

  

  LEONARDO: GOMES CORDEIRO 
LOPES. ME-   

  

  

' LTDA.           
  

 miriutos,. .sendo certo- 'dé due” os representantes das. empresas supracitadas cumpriram . 

`integralmente. as exigências. do item. 3 do instrumento. convocatêrio, sendo. credenciados e. 
autorizados a 'prosseguir no certame. Insta registrar gue foi feita -diligência para verificar a 

. autenticidade das: assinaturas JUCESP no documento do Ato Constitutivo' da empresa ASURIS : | 
` TECNOLOGIA LTDA-ME, sendo aue restou confirmada a autenticidade.. Os documentos de 

credenciamento. foram colocados a disposic&0: para vistas dos representantes presentes: Ato 
continuo, os envelopes “A" e “B”. foram .solicitados, sendo. entregues. tempestivamenie, - 
 devidamente lacrados. Passou-se & etapa de abertura do. envelope 'A' e a andlise do Anexo Il - 

` Proposta Comercial. Coube a Pregoeira ea Eguipe de. Apoio. examinar a compatibilidade das `. 
 Propostas Comerciais com Oo:  objeto. licitado, sendo due as 'licitantes ASURIS. TECNOLOGIA. 

LTDA.-ME e TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. atenderam as exigências do item 4 do ar 
edital.. Em relac&o a licitante LEONARDO GOMES CORDEIRO: LOPES ME foram apresentados or 
dois. valores: distintos para o mesmo item. Dessd forma, .a Pregoeira consultou a Consultoria 

Técnica Juridica da. Faculdade de Direito de Sa&0o Berriardo do Campo,- restando .concluido Oo. 
entendimento. duanto a&  desclassificacao da licitante LEONARDO GOMES CORDEIRO LOPES 

ME, pelos seguintes motivos: a) apresentou o menor orcamento guando da pesauisa de mercado 

prêvia a' licitacêo, atendendo corretamente o-modelo do-Anexo II — Proposta. Comercial; b) na 
vertente sessêo publica, apresentou a Proposta Comercial na folha impressa do edital, inclusive 

f assinada pela Autoridade Competente da Faculdade de Direito de Sao. Bernardo do Campo,. 
suprimindo. o texto do item 2.'VALOR. HORA”. e. “VALOR TOTAL PARA RESERVA 

TT (200Horas/ano)' e preenchendo. com valores; Cc) constatado Oo. eduivoco de dois valores distintos 
para o mesmo item, verificou-se o eduivoco. do valor total: global. apresentado na Proposta.:    oe  Comercial. Considerando gue as licitantes ASURIS TECNOLOGIA LTDA. -ME e.TRIPLETECH IT - f
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SOLUCOES EM TI LTDA. atenderam as oxigëneids do item 4 do edital, resukou- -se na seguinte 
. classificac&o provisoria: ' 
  

  

  

  

      

Valor medi Bede em pesauisa de mercado: 

oe Valor Global Anual R$ 1.880.821;55 
 LICITANTE oe ' oo ` PRECO PROPOSTO GLOBAL 

1a | ASURIS TECNOLOGIA LTDA.-ME ' R$ 1.873.200,00 

| 22 |TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA. N R$ 2.359.104,52 

3% |LEONARDO GOMES CORDEIRO LOPES ME () N 'R$ 2.462.934,00 (N).     
  

(9) Licitante desclassificada, inserida para:fins de registro do valor total global apresentado. 

Insta. salientar gue houve a analise técnica das Propostas Comerciais pelo Assistente Técnico de se 
Informatica. e. Telefonia da Coordenadoria` de Tecnologia de Informag&o (GFD-1.5),, Sr. Eder 

 Alexandre Rangel, as duais foram aprovadas tecnicamente. Imediatamente, as Propostas ` 
- Comerciais foram -colocadas a disposic&o para vistas dos representantes presentes. De acordo 

com os subitens 7.6 clc 7. 8 do edital, para a etapa de lances foram admitidas as licitantes ' 

relacionadas .abaixo, Cujos” représentantes foram 'convidados a formular lances seduencials, ' 
distintos e decrescentes, 'conforme o seguinte mapeamento:- 

Tempo mAaxXimo para cada lance: 5 (Ginco) minutos | 
. Reduc&o minima entre os lances: R$ 8. 000, OO (cinco mil reais) 

  

  

  

  

  

  

  

      

s LANCES TRIPLETEC IT SOLUCOES EM TI LIDA 'ASURIS TECNOLOGIA LIDA. “ME. 

1a rodada. |. RS. 70. OOO;0O0 MAK R$ 1.865.000,00: .-.. 

2% rodada. | `” R$ 1860.000,00 ` R$ 1858 000,007 
3a rodada | .  . R$1850.000,00 ` N. RS 1.845.000,00 

, |. 4% rodada oo —R$ 1.840.000,00 N... R$1.835.000,00 

58 rodada N ` R$ 1.830.000,00 do “$ 1:825-000,00 oo 

62 rodada ' Declinou :  - oe ' *     
  

Ed a etapa de lances, com fulcro no valor médio global Gbtido c em pesduisa de mercado, a 
saber, R$ 1,880.821,55' (um milFiëo, oitocentos e oitenta. mil, oitocentos e vinte e um reais e 
 Cinguenta e Cinco centavos), o preco ofertado foi considerado exeduivel pela Pregoeira,. 

” representando uma réduca&o de aproximadamente 2,97% (dois virgula noventa e sete por cento),. 
edguivalente &4 R$ 55:821,55 (cinguenta e cinco mil, oitocentos e vinte e um reais e cingudnta e 
CiNCo centavos), obtendo-se a seguinte classificac&o definitiva: 
  

  

          

CLASSIFIGACAO - OT PREGOPROPOSTO 
'DEFINITIVA Ee LICITANTE oo GLOBAL 

is ASORIS TECNOLOGIA ETDACME |  R$ 1828.000,007 
2%. |TRIPLETECHIT SOLUGGES EM TILTDA. `R$1.830-000,00 
  

, Ato continug. abrit- -se o Envelope “B” (Documentos de Habilitacao) da licitante Vvéncedora da 
` etapa de lances. Apreciados os documentos habilitatêrios, o Assistente Técnico de Informatica e 

Telefonia da Coordenadoria de Tecnologia de Informac&o (GED-1.5) Sr. Edeér Alexandre Rangel, 
analisou .o Atestado de Certificac&o Técnica-Operacional apresentado e declarou aue o 
documento atende o subitem 5.5 da peca editalicia. Ao analisar os documentos de habilitacao, a.. 
Pregoeira e a Eduipe de Apoio cOhstataram a ausência da Certid&o de Regularidade de Débito 

. com a Fazenda Municipal de Sêo Paulo. Dessarte, coube a& Pregoeira declarar inabilitada a 
. empresa ASURIS TECNOLOGIA LTDA.-ME pelo nao atendiménto do subitem 5.2 do instrumento 
! convocatêrio.  Consoante Oo. subitem 7.30 do edital, abriu-se 0” Envelope. “B' -(Documentos de 

"    
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' Habilitac&o) da empresa TRIPLETECH TT SOLUCÊES EM. TI LTDA, sendo gue  atendeu: as 
oo exigências. do. item 5 do edital. Em relacdo ao, Atestado de Certificac&o TéCnica- -Operacional, Oo 

Assistente Técnico de Informatica. e Telefonia da Coordenadoria de Tecnologia de Informagëêo 
..(GFD-1.5), Sr. Eder Alexaridre Rangel, declarou due o documento atende o subitem 5.5 da peêca 

'. “editalfcia. Os documentos habilitatêrios das licitantes ASURIS: TECNOLOGIA: LIDA-ME e 

oe TRIPLETECH IT SOLUCOES EM TI LTDA.- foram colocados & disposic8o. para vistas,- sem 
apontamentos por parte. das outras licitantes. 'Restou .a. Pregoeira, declarar habilitada `e 

anual de R$ 1. 830.000,00 (um: milhao; oitocentos e trinta mil reais), ague eaguivale d uma 

.economia de R$ 50: 821,55 (cinguenta mil, oitocentos-e vinte e um reais e cindguenta e cinco 
:centavos), representando fe percentual dereduc&o de aproximadamente 2,70% (dois virgula 
-setenta por cento), com telacêo ao preco médié obtido em pesduisa de mercado, a saber:. 
R$ 1.880:821,55 (um milhao, oitocentos e oitenta mil, oitocentos e vinte e um reais e 

“ciNnduenta e& cinco centavos). Iridagadas' sobre a inteng&o de recorrer, a licitante LEONARDO 
`. GOMES CORDEIRO LOPES ME declinou do direito ao exercicio do direito recursal. Jê a licitante . 

- .' ASURIS TECNOLOGIA LTDA.-ME manifestou interesse em recorrer guanto & sua inabilitac&o devido a 
` ausência' da Certid&o de Regularidade de Débito com a Fazenda Municipal de $Sêo Paulo, sendo `: 
'.. informada do prazo de 3 (três) dias, contados do dia, Subseguente em due houver expediente na 

'. V Faculdade para: interposic&o. da peca recursdl. Nada mais havendo a tratar, -foi encerrada a 
"...  sessêo publica, as-doze horag ë Wnte eë oito'minutos, Ccuja' ata vai rubricada e aSsinada pela 

oe Pregoeira, pelos Mefbros Eauipe de Apoioe pelos Fapres ntantes das leitantes. AI 
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vencedora a licitante TRIPLETECH IT. SOLUCOES EM TILTDA., pelo preco global estimado
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