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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N» 00039/2017

Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos procedimentos relativos à licitação
acima indicada, que objetiva; Contratação de empresa especializada em Consultoria e Assessoria em TI
(Tecnologia da Informação), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, Administração e
Educação por um período de 12 (doze) meses. Foi dada a devida publicidade ao certame, em observância a
legislação pertinente, utilizando-se do seguinte meio de divulgação; Quadro de Divulgação do Órgão Realizador
do Certame - 17/05/2017; Diário Oficial do Estado - 18/05/2017; Jornal A União - 18/05/2017. Licitante
cadastrado neste processo: ROBÉRIO SANTOS ARNAUD - COM. E SERV. DE INFORMÁTICA EIRELI - CNPJ:
10.602.336/0001-88. As 07:45 horas do dia 31/05/2017, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela
Portaria n° 0001/2017 de 02/01/2017, composta pelos servidores: LUIS SEBASTIÃO ALVES - Pregoeiro; MARIA
JOSÉ GRIGORIO CAVALCANTE - Membro da equipe de apoio; MARIA ERICA DE LIRA SANTOS - Membro da
equipe de apoio; LARISSA NAYARA ALMEIDA GOUVEIA - Membro da equipe de apoio. Inicialmente, conforme
as disposições contidas no instrumento convocatório, o Pregoeiro abriu a sessão pública e efetuou o
credenciamento dos interessados. Licitante qualificado a participar desta reunião: ROBÉRIO SANTOS ARNAUD -
COM. E SERV. DE INFORMÁTICA EIRELI - Representante: Robério Santos Arnaud (Administrador). Em seguida
foram identificados os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação do licitante devidamente
qualificado, abrindo-se o envelope Proposta de Preços o qual teve seu conteúdo rubricado pelo presente.
Analisada a proposta, passou a informar: O licitante apresentou proposta, no aspecto formal, em consonância com
as exigências do instrumento convocatório. Procedeu-se o registro de preços apresentados, a divulgação da
classificação da proposta e a convocação do licitante, de acordo com os critérios definidos no instrumento
convocatório, para a apresentação dos lances. Posteriormente deu-se continuidade a fase em que foram
efetuados e devidamente registrados no correspondente Histórico da Ata, os respectivos lances verbais. Após a
conclusão e divulgação do resultado desta etapa foi aberto o envelope contendo a documentação de habilitação
apenas do licitante vencedor, o qual teve seu conteúdo devidamente rubricado. Analisados os elementos o
Pregoeiro passou a informar: O licitante melhor colocado na fase de lances verbais foi habilitado.
Considerado o valor apresentado pelo licitante, as observações apontadas durante o processo e os critérios
definidos no instrumento convocatório, ao final da sessão, produziu-se o seguinte resultado: Licitante vencedor e
respectivo valor total da contratação: ROBÉRIO SANTOS ARNAUD - COM. E SERV. DE INFORMÁTICA
EIRELI - Valor: R$ 36.360,00. Os valores unitários, constantes da proposta e lances apresentados, bem como o

ida classificação, estão demonstrados no respectivo Mapa de Apuração, que fica
Ata, independente de transcrição. Facultada a palavra: nenhuma observação foi
ro: Conforme o edital, foi dada uma tolerância de 15 (quinze) minutos para o início
a constar, lavrou-se a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
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HISTÓRICO DA ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N» 00039/2017

Histórico da Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos procedimentos
relativos à licitação acima indicada, que objetiva;

Contratação de empresa especializada em Consultoria e Assessoria em TI (Tecnologia da Informação), para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, Administração e Educação por um periodo de 12
(doze) meses.

1.0 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

Registrados os valores ofertados por cada proponente, e consideradas inicialmente as observações apontadas e
os critérios definidos no respectivo instrumento convocatório, produziu-se o seguinte quadro:

- ROBÉRIO SANTOS ARNAUD - COM. E SERV. DE INFORMÁTICA EIRELI.
Item(s): 1; Valor: R$ 36.720,00.

2.0 • DA FASE DE LANCES VERBAIS

CPF/CNPJ Participantes
1  • 1) Acessória c- sutu; • i-.: sérn: f.í cíy Tecno!'
rernoío 24 horas por 7 irias, ri - , ■ noaí a U.-.aa; a,,
treinasnentos ísoítwarap áu.-.v, , ■ iri;'. -' .!'■ -"a
Redes Sem 'a; a, . .a - ' , . ,
etidereçanieiilo, tjere. e.e.esae. . i .:.Airis). ;•.) Soaín: .
teste, homologação e nrc-duc ('ssiao ds seguióK-,
ambiente; defini-vao a itiiü.-emef.i ^ao de política de seoiiia.iÇH, euiuoracào de plano de continuidade de
negócio (PCN). 7) Prospecçào de novas tecnologias para a secretaria 't> insiai,-cao. configuracar,. n
administração de soluce i 'ri; R ; -p c de clonageiti i , sç, •. ri i; .iOf, ;' i rir-afinaípento o melhoria dos
indicadores, ■ .n c . . . . \ ,, , c . 'riuccrvaçc*'.' A eiripiesa
contratada tora 'im ri yp; .' . pi .iriscM; . , . -ilsposiçao d?
Atdndnislracâo iV-icr, ; .. i

'ít?ÍKÍO

Valor
üV; otendimento presencial e

iaria ?>] Execução de
í - ics '5 CP/IP a cabo e

. cicerabiiidacíes du

0  10.602.336/0001-88

1  10.602.336/0001-88

ROBÉRIO SANTOS ARNAUD - COM. E SERV. DE INFORMÁTICA
EIRELI

ROBÉRIO SANTOS ARNAUD - COM. E SERV. DE INFORMÁTICA
EIRELI

3.060.00

3.030,00

3.0 - DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME e EPP

- Não há registro.

4.0 - DA FASE DE NEGOCIAÇÃO

4.1 - Valor:
- Não há registro.

4.2 - Quantidade:
- Não há registro.

5.0 - DO RESULTADO FINAL



Considerados os valores apresentados por cada licitante, as observações apontadas durante^
critérios definidos no instrumento convocatório, ao final desta sessão, produziu-se o seguinte re

Licitante vencedor, item correspondente e respectivo valor totai da contratação:

- ROBÉRIO SANTOS AFiNAUDHCOM. E SERV. DE INFORMATICA EIRELI
Item(s): 1.
Valor: R$ 36.360,0C
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

HISTÓRICO DA ATA - ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL N" 00039/2017

QUADRO COMPARATIVO DOS PREÇOS APRESENTADOS
Situação iniciai das propostas com indicação dos licitantes classificados para a fase de lances verbais.

Participantes
1 - i) Acessória e suporte técnico na área de Tecnoiofjia df
remoto 24 horas por 7 dias. 2) Ge enciar e treinar sqidpe ■:<
treinamentos (sofíwares básicos de íuitomaçao oe esc ífoi ioí
Redes Sem fio. 6) Administração e Gerencia de Keae

VI. Unlt. iClass.i Poro. |Obs.!
íniormação, com atendimento presencial e

! uiformática da secretaria. 3) Execução de|
.  . V-- - / itnpiementação de Redes TCP/IP a cabo e'

Redes Sem fio. 6) Administração e Gerencia de Rede Local (certificação de pontos, plano de
endereçamento, gerenciamento de VLANs). 5) Gestão de ambientes computacionais (desenvolvimento,'
teste, homologação e produção). 6) Gestão de segurança, compreendendo: análise de vulnerabilidades do;
ambiente; definição e implementação de política de segurança, elaboração de plano de continuidade de
negócio (PCN). 7) Prospecção cio novas tecnologias para a secretaria 8) Instalação, configuração e
administração de solução de e do clonagem de ;>■' rj\ Refmainenlo e melhoria dos
indicadores, promovendo uin raaior controle sobre as aí: - üa-ios cie e. aporte. Observação: A empresa;
contratada terá que disponioib ■ <' profis : 'ma! . .'i- it i - , n . semanais a disposição da'
Administração ■
ROBÉRIO SANTOS ARNAUD - COM. E SERV. DE INFORMÁTICA EIRELI 3.060,00 1 0,00% LV

LV - CLASSIFICADO PARA A FASE DE LANCES VERBAIS

Belém - PB, 31 de Maio de 2017
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