
Pregão Eletrônico

389286.22020 .2667 .4752 .7724162385

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 17ª REGIÃO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00002/2020

Às 13:01 horas do dia 08 de dezembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria CRESS/ES Nº103 de 01/10/2020, em atendimento às disposições contidas
na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº
2121/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00002/2020. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto:
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de assessoria de informática.. O
Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se
em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Serviços de Gerenciamento de Infraestrutura de Tecnologia daInformação e Comunicação (TIC)
Descrição Complementar: Serviços de gerenciamento de infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação (tic).
Deverá a CONTRATADA oferecer atendimento remoto, help desk , em todos os dias úteis, durante o funcionamento do
Conselho, das 12:00 às 19:00 horas, sendo via telefone ou através do site da CONTRATADA (chamado on-line). Atender
presencialmente aos comunicados do CONTRATANTE para análise e/ou reparação de equipamentos, softwares ou hardwares,
que necessitem de manutenção, em quaisquer dias úteis, ou disponibilizar acesso remoto para tal finalidade, caso seja
adequado para a resolução do problema. Manutenção preventiva e corretiva em computadores desktops, notebooks,
impressoras multifuncionais, scanner, servidor de dados, Switch e Roteador. Manutenção preventiva e corretiva em ambiente
de servidor de rede, de dados, de internet, de backup. Garantir a segurança da informação. Elaborar, quando solicitado,
Pareceres Técnicos com informações acerca de produtos e serviços relativos à área de informática. A especificação completa
do objeto encontra-se no Termo de Referência.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 31.852,0500 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: MINDWORKS INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R$ 19.249,4400 .

Histórico
Item: 1 - Serviços de Gerenciamento de Infraestrutura de Tecnologia daInformação e Comunicação (TIC)

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
03.354.844/0001-29 MINDWORKS

INFORMATICA
LTDA

Não Não 1 R$ 29.986,5600 R$ 29.986,5600 08/12/2020
11:34:05

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Deverá a CONTRATADA oferecer atendimento remoto, help desk , em todos
os dias úteis, durante o funcionamento do Conselho, das 12:00 às 19:00 horas, sendo via telefone ou através do site da
CONTRATADA (chamado on-line). Atender presencialmente aos comunicados do CONTRATANTE para análise e/ou
reparação de equipamentos, softwares ou hardwares, que necessitem de manutenção, em quaisquer dias úteis, ou
disponibilizar acesso remoto para tal finalidade, caso seja adequado para a resolução do problema. Manutenção preventiva
e corretiva em computadores desktops, notebooks, impressoras multifuncionais, scanner, servidor de dados, Switch e
Roteador. Manutenção preventiva e corretiva em ambiente de servidor de rede, de dados, de internet, de backup. Garantir
a segurança da informação. Elaborar, quando solicitado, Pareceres Técnicos com informações acerca de produtos e serviços
relativos à área de informática. A especificação completa do objeto encontra-se no Termo de Referência.

02.364.447/0001-75 INTEGRO
CONSULTORES
ASSOCIADOS
LTDA

Sim Sim 1 R$ 40.320,0000 R$ 40.320,0000 07/12/2020
15:03:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de Assessoria em Informática para Gerenciamento de
Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

14.084.885/0001-69 SANTOS & CIA
LTDA

Sim Sim 1 R$ 71.428,5300 R$ 71.428,5300 27/11/2020
17:27:22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na
prestação de serviço de assessoria de informática.

04.151.822/0001-24 TECSOLUTI
COMERCIO E
SOLUCOES LTDA

Sim Sim 1 R$ 102.279,9600 R$ 102.279,9600 08/12/2020
09:03:51

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Serviços de gerenciamento de infraestrutura de tecnologia da
informação e comunicação (tic). Deverá a CONTRATADA oferecer atendimento remoto, help desk , em todos os dias úteis,
durante o funcionamento do Conselho, das 12:00 às 19:00 horas, sendo via telefone ou através do site da CONTRATADA
(chamado on-line). Atender presencialmente aos comunicados do CONTRATANTE para análise e/ou reparação de
equipamentos, softwares ou hardwares, que necessitem de manutenção, em quaisquer dias úteis, ou disponibilizar acesso
remoto para tal finalidade, caso seja adequado para a resolução do problema. Manutenção preventiva e corretiva em



computadores desktops, notebooks, impressoras multifuncionais, scanner, servidor de dados, Switch e Roteador.
Manutenção preventiva e corretiva em ambiente de servidor de rede, de dados, de internet, de backup. Garantir a
segurança da informação. Elaborar, quando solicitado, Pareceres Técnicos com informações acerca de produtos e serviços
relativos à área de informática. A especificação completa do objeto encontra-se no Termo de Referência.

28.876.995/0001-78 DR LINK
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim Sim 1 R$ 120.000,0000 R$ 120.000,0000 07/12/2020
22:43:07

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de assessoria de informática (computadores desktop, notebooks,
impressoras multifuncionais, scanner e servidor de rede)

07.899.023/0001-29 SULWORK
TECNOLOGIA E
SISTEMAS DE
INFORMATICA
LTDA

Sim Não 1 R$ 140.828,7600 R$ 140.828,7600 08/12/2020
11:12:02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviços de gerenciamento de infraestrutura de tecnologia da
informação e comunicação (tic). Deverá a CONTRATADA oferecer atendimento remoto, help desk , em todos os dias úteis,
durante o funcionamento do Conselho, das 12:00 às 19:00 horas, sendo via telefone ou através do site da CONTRATADA
(chamado on-line). Atender presencialmente aos comunicados do CONTRATANTE para análise e/ou reparação de
equipamentos, softwares ou hardwares, que necessitem de manutenção, em quaisquer dias úteis, ou disponibilizar acesso
remoto para tal finalidade, caso seja adequado para a resolução do problema. Manutenção preventiva e corretiva em
computadores desktops, notebooks, impressoras multifuncionais, scanner, servidor de dados, Switch e Roteador.
Manutenção preventiva e corretiva em ambiente de servidor de rede, de dados, de internet, de backup. Garantir a
segurança da informação. Elaborar, quando solicitado, Pareceres Técnicos com informações acerca de produtos e serviços
relativos à área de informática. A especificação completa do objeto encontra-se no Termo de Referência.

27.053.735/0001-30 EBALMAQ
COMERCIO E
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim 1 R$ 143.040,0000 R$ 143.040,0000 07/12/2020
17:34:12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cotamos Serviços de gerenciamento de infraestrutura de tecnologia da
informação e comunicação (tic). Deverá a CONTRATADA oferecer atendimento remoto, help desk , em todos os dias úteis,
durante o funcionamento do Conselho, das 12:00 às 19:00 horas, sendo via telefone ou através do site da CONTRATADA
(chamado on-line). Atender presencialmente aos comunicados do CONTRATANTE para análise e/ou reparação de
equipamentos, softwares ou hardwares, que necessitem de manutenção, em quaisquer dias úteis, ou disponibilizar acesso
remoto para tal finalidade, caso seja adequado para a resolução do problema. Manutenção preventiva e corretiva em
computadores desktops, notebooks, impressoras multifuncionais, scanner, servidor de dados, Switch e Roteador.
Manutenção preventiva e corretiva em ambiente de servidor de rede, de dados, de internet, de backup. Garantir a
segurança da informação. Elaborar, quando solicitado, Pareceres Técnicos com informações acerca de produtos e serviços
relativos à área de informática. A especificação completa do objeto encontra-se no Termo de Referência.

14.379.830/0001-86 L. FERNANDO
MAZZA CURSOS
E TREINAMENTO

Sim Sim 1 R$ 144.000,0000 R$ 144.000,0000 03/12/2020
09:33:32

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de gerenciamento de infraestrutura de tecnologia da informação e
comunicação (tic). Deverá a CONTRATADA oferecer atendimento remoto, help desk , em todos os dias úteis, durante o
funcionamento do Conselho, das 12:00 às 19:00 horas, sendo via telefone ou através do site da CONTRATADA (chamado
on-line). Atender presencialmente aos comunicados do CONTRATANTE para análise e/ou reparação de equipamentos,
softwares ou hardwares, que necessitem de manutenção, em quaisquer dias úteis, ou disponibilizar acesso remoto para tal
finalidade, caso seja adequado para a resolução do problema. Manutenção preventiva e corretiva em computadores
desktops, notebooks, impressoras multifuncionais, scanner, servidor de dados, Switch e Roteador. Manutenção preventiva
e corretiva em ambiente de servidor de rede, de dados, de internet, de backup. Garantir a segurança da informação.
Elaborar, quando solicitado, Pareceres Técnicos com informações acerca de produtos e serviços relativos à área de
informática. A especificação completa do objeto encontra-se no Termo de Referência.

08.895.608/0001-33 RCV COMERCIO
E SERVICOS DE
EQUIPAMENTOS
ELETRO-
ELETRONI

Sim Sim 1 R$ 650.000,0000 R$ 650.000,0000 04/12/2020
22:15:36

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de gerenciamento de infraestrutura de tecnologia da informação e
comunicação (tic). Deverá a CONTRATADA oferecer atendimento remoto, help desk , em todos os dias úteis, durante o
funcionamento do Conselho, das 12:00 às 19:00 horas, sendo via telefone ou através do site da CONTRATADA (chamado
on-line). Atender presencialmente aos comunicados do CONTRATANTE para análise e/ou reparação de equipamentos,
softwares ou hardwares, que necessitem de manutenção, em quaisquer dias úteis, ou disponibilizar acesso remoto para tal
finalidade, caso seja adequado para a resolução do problema. Manutenção preventiva e corretiva em computadores
desktops, notebooks, impressoras multifuncionais, scanner, servidor de dados, Switch e Roteador. Manutenção preventiva
e corretiva em ambiente de servidor de rede, de dados, de internet, de backup. Garantir a segurança da informação.
Elaborar, quando solicitado, Pareceres Técnicos com informações acerca de produtos e serviços relativos à área de
informática. A especificação completa do objeto encontra-se no Termo de Referência.

12.007.998/0001-35 PISONTEC
COMERCIO E
SERVICOS EM
TECNOLOGIA DA
INFORMACA

Sim Sim 1 R$ 2.400.000,0000 R$ 2.400.000,0000 08/12/2020
07:11:43

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de gerenciamento de infraestrutura de tecnologia da informação e
comunicação (tic). Deverá a CONTRATADA oferecer atendimento remoto, “help desk”, em todos os dias úteis, durante o
funcionamento do Conselho, das 12:00 às 19:00 horas, sendo via telefone ou através do site da CONTRATADA (chamado
on-line). Atender presencialmente aos comunicados do CONTRATANTE para análise e/ou reparação de equipamentos,
softwares ou hardwares, que necessitem de manutenção, em quaisquer dias úteis, ou disponibilizar acesso remoto para tal
finalidade, caso seja adequado para a resolução do problema. Manutenção preventiva e corretiva em computadores
desktops, notebooks, impressoras multifuncionais, scanner, servidor de dados, Switch e Roteador. Manutenção preventiva
e corretiva em ambiente de servidor de rede, de dados, de internet, de backup. Garantir a segurança da informação.
Elaborar, quando solicitado, Pareceres Técnicos com informações acerca de produtos e serviços relativos à área de
informática

21.550.873/0001-48 WELTSOLUTIONS
SUPORTE EM
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO
EIREL

Sim Sim 1 R$ 2.640.000,0000 R$ 2.640.000,0000 08/12/2020
07:22:00



Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de gerenciamento de infraestrutura de tecnologia da informação e
comunicação (tic). Deverá a CONTRATADA oferecer atendimento remoto, “help desk”, em todos os dias úteis, durante o
funcionamento do Conselho, das 12:00 às 19:00 horas, sendo via telefone ou através do site da CONTRATADA (chamado
on-line). Atender presencialmente aos comunicados do CONTRATANTE para análise e/ou reparação de equipamentos,
softwares ou hardwares, que necessitem de manutenção, em quaisquer dias úteis, ou disponibilizar acesso remoto para tal
finalidade, caso seja adequado para a resolução do problema. Manutenção preventiva e corretiva em computadores
desktops, notebooks, impressoras multifuncionais, scanner, servidor de dados, Switch e Roteador. Manutenção preventiva
e corretiva em ambiente de servidor de rede, de dados, de internet, de backup. Garantir a segurança da informação.
Elaborar, quando solicitado, Pareceres Técnicos com informações acerca de produtos e serviços relativos à área de
informática

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 2.640.000,0000 21.550.873/0001-48 08/12/2020 13:01:31:563
R$ 2.400.000,0000 12.007.998/0001-35 08/12/2020 13:01:31:563
R$ 650.000,0000 08.895.608/0001-33 08/12/2020 13:01:31:563
R$ 144.000,0000 14.379.830/0001-86 08/12/2020 13:01:31:563
R$ 143.040,0000 27.053.735/0001-30 08/12/2020 13:01:31:563
R$ 140.828,7600 07.899.023/0001-29 08/12/2020 13:01:31:563
R$ 120.000,0000 28.876.995/0001-78 08/12/2020 13:01:31:563
R$ 102.279,9600 04.151.822/0001-24 08/12/2020 13:01:31:563
R$ 71.428,5300 14.084.885/0001-69 08/12/2020 13:01:31:563
R$ 40.320,0000 02.364.447/0001-75 08/12/2020 13:01:31:563
R$ 29.986,5600 03.354.844/0001-29 08/12/2020 13:01:31:563
R$ 102.278,0000 27.053.735/0001-30 08/12/2020 13:09:17:630
R$ 60.000,0000 14.084.885/0001-69 08/12/2020 13:09:50:553
R$ 71.428,0000 04.151.822/0001-24 08/12/2020 13:10:02:253
R$ 59.980,0000 04.151.822/0001-24 08/12/2020 13:10:32:113
R$ 58.000,0000 28.876.995/0001-78 08/12/2020 13:11:31:113
R$ 57.000,0000 04.151.822/0001-24 08/12/2020 13:12:14:200
R$ 59.000,0000 07.899.023/0001-29 08/12/2020 13:14:18:950
R$ 71.400,0000 27.053.735/0001-30 08/12/2020 13:16:39:320
R$ 56.000,0000 07.899.023/0001-29 08/12/2020 13:16:51:210
R$ 55.900,0000 27.053.735/0001-30 08/12/2020 13:18:31:720
R$ 55.800,0000 07.899.023/0001-29 08/12/2020 13:18:57:923
R$ 39.000,0000 04.151.822/0001-24 08/12/2020 13:19:32:487
R$ 55.600,0000 27.053.735/0001-30 08/12/2020 13:19:33:480
R$ 55.000,0000 07.899.023/0001-29 08/12/2020 13:19:51:597
R$ 56.000,0000 28.876.995/0001-78 08/12/2020 13:20:24:643
R$ 36.900,0000 04.151.822/0001-24 08/12/2020 13:20:35:910
R$ 38.890,0000 28.876.995/0001-78 08/12/2020 13:21:04:287
R$ 50.000,0000 14.084.885/0001-69 08/12/2020 13:21:54:003
R$ 50.000,0000 27.053.735/0001-30 08/12/2020 13:22:04:243
R$ 35.000,0000 04.151.822/0001-24 08/12/2020 13:22:14:747
R$ 49.500,0000 07.899.023/0001-29 08/12/2020 13:22:26:270
R$ 42.000,0000 27.053.735/0001-30 08/12/2020 13:22:51:947
R$ 49.000,0000 14.084.885/0001-69 08/12/2020 13:22:57:707
R$ 49.000,0000 07.899.023/0001-29 08/12/2020 13:22:58:570
R$ 36.860,0000 28.876.995/0001-78 08/12/2020 13:23:27:170
R$ 48.000,0000 07.899.023/0001-29 08/12/2020 13:23:52:153
R$ 27.000,0000 04.151.822/0001-24 08/12/2020 13:24:05:130
R$ 26.000,0000 03.354.844/0001-29 08/12/2020 13:24:22:530
R$ 25.188,0000 04.151.822/0001-24 08/12/2020 13:25:25:697
R$ 25.000,0000 03.354.844/0001-29 08/12/2020 13:25:34:567
R$ 119.000,0000 08.895.608/0001-33 08/12/2020 13:25:46:683
R$ 24.999,0000 04.151.822/0001-24 08/12/2020 13:25:56:777
R$ 24.500,0000 03.354.844/0001-29 08/12/2020 13:26:02:057
R$ 24.499,0000 04.151.822/0001-24 08/12/2020 13:26:20:210
R$ 24.200,0000 03.354.844/0001-29 08/12/2020 13:26:28:273
R$ 23.790,0000 04.151.822/0001-24 08/12/2020 13:29:54:753
R$ 19.249,4400 03.354.844/0001-29 08/12/2020 13:30:26:480
R$ 36.000,0000 28.876.995/0001-78 08/12/2020 13:31:00:713

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 08/12/2020 Item Aberto.



13:08:01
Início 1a Etapa da Disputa
Fechada

08/12/2020
13:29:25

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance
entre R$ 24.200,0000 e R$ 42.000,0000.

Encerrada Disputa Fechada 08/12/2020
13:34:25 Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 08/12/2020
13:34:25 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

08/12/2020
13:42:25

Convocado para envio de anexo o fornecedor MINDWORKS INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
03.354.844/0001-29.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

08/12/2020
14:41:54

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MINDWORKS INFORMATICA
LTDA, CNPJ/CPF: 03.354.844/0001-29.

Aceite 08/12/2020
14:49:09

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MINDWORKS INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
03.354.844/0001-29, pelo melhor lance de R$ 19.249,4400.

Habilitado 08/12/2020
15:03:18

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MINDWORKS INFORMATICA LTDA -
CNPJ/CPF: 03.354.844/0001-29

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 08/12/2020
13:07:33

Boa tarde a todos e todas, vamos iniciar a fase de lances.

Pregoeiro 08/12/2020
13:08:01

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 08/12/2020
13:29:25

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
24.200,0000 e R$ 42.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:34:25 do

dia 08/12/2020.
Sistema 08/12/2020

13:34:25
O fornecedor da proposta no valor de R$ 40.320,0000 não enviou lance único e fechado para

o item 1.
Sistema 08/12/2020

13:34:25
O fornecedor da proposta no valor de R$ 42.000,0000 não enviou lance único e fechado para

o item 1.
Sistema 08/12/2020

13:34:25
A etapa fechada do item 1 foi encerrada.

Sistema 08/12/2020
13:34:25

O item 1 está encerrado.

Sistema 08/12/2020
13:34:25

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor
acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".

Sistema 08/12/2020
13:42:25

Senhor fornecedor MINDWORKS INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 03.354.844/0001-29,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 08/12/2020
13:47:01

Para MINDWORKS INFORMATICA LTDA - Prezado, a partir da convocação de envio de anexo o
senhor possui um prazo de 2 horas para envio da planilha de custos e formação de preços,

atentando para o cumprimento do disposto nos itens 6 e 8.3 e demais exigências do presente
edital.

03.354.844/0001-
29

08/12/2020
13:47:18

Boa tarde! estamos providenciando.

Sistema 08/12/2020
14:41:54

Senhor Pregoeiro, o fornecedor MINDWORKS INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
03.354.844/0001-29, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 08/12/2020
14:57:19

Para MINDWORKS INFORMATICA LTDA - Prezado licitante, seria possível reduzir o valor para
R$ 19.008,00? Se sim, favor enviar nova planilha com o novo valor.

03.354.844/0001-
29

08/12/2020
14:59:26

Prezado Senhor pregoeiro, boa tarde! Já estamos com nosso melhor valor. Infelizmente não é
possível conceder mais descontos.

Pregoeiro 08/12/2020
15:02:23

Para MINDWORKS INFORMATICA LTDA - Ciente, obrigado.

Sistema 08/12/2020
15:03:18

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 08/12/2020
15:05:23

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 08/12/2020 às 15:35:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 08/12/2020 15:03:18 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado

Fechamento de
Prazo

08/12/2020 15:05:23 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 08/12/2020 às 15:35:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de
setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:47 horas do dia 08 de dezembro de 2020, cuja ata foi



lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JOAO BRUNO VIEIRA 
Pregoeiro Oficial

WAGNER MARCONI PASSAMAI
Equipe de Apoio

Voltar   
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