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ATA DE LICITAÇÃO – REABERTURA FASE DE LANCES 

Comissão designada pela Por-Dex/1577 de 30/10/2020 

 

LICITAÇÃO: 018/2020 

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a aquisição de Equipamentos de 

informática e Licenciamento de Softwares que deverão ser ofertados nos 

quantitativos e especificações constantes do Termo de Referência - Anexo V - 

parte integrante do Edital. 

Aos onze dias do mês de novembro de dois mil e vinte (11.11.2020), às nove horas, 

no auditório da Centrais Elétricas de Carazinho S.A. – Eletrocar, nesta cidade, 

iniciou-se a sessão pública referente à Licitação em epígrafe.  

 

Após transcorrer a fase recursal do processo licitatório epigrafado, onde o item 

1.6 foi desclassificado após parecer técnico da TI, que apontou que a proposta 

vencedora da licitante GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS E CONSUMO LTDA 

não atendia há quesitos técnicos do Edital. E após o parecer Jurídico 

recomendando a reabertura da fase de lances do item 1.6.  

Considerando que a próxima proposta para o item citado foi da licitante PERFIL 

COMPUTACIONAL LTDA, a Comissão de Licitações entrou em contato com a 

licitante para negociar condições mais vantajosas para a Eletrocar, em 

cumprimento ao art.73 do Regulamento Interno de Licitações.  

A licitante encaminhou nova proposta, que foi examinada pela TI quanto ao 

atendimento de características técnicas e a qual foi examinada pela CL quanto a 

compatibilidade do objeto, prazos e condições gerais, com aqueles definidos no 

edital. 
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RESULTADO FINAL 
 

A Comissão de Licitações declarou como vencedora do item/objeto desta 

licitação, a licitante abaixo mencionada:  

ITEM LICITANTE MARCA VALOR UNIT. (R$) 

1.6 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA VMWARE 63.600,00 

 

ENCERRAMENTO 

De acordo com os trâmites legais, a CL abre o prazo de 05 (cinco) dias úteis 

para interposição de recurso, conforme artigo 194 e seguintes do Regulamento 

Interno de Licitações e Contratos da Eletrocar. Nada mais havendo a tratar, a 

CL declarou encerrada a sessão. Para constar, Fernanda A. Zanotelli lavrou a 

presente ata que segue devidamente assinada pela Presidente, membros da 

Comissão de Licitações e representantes presentes. Encerra-se a sessão às 

onze horas e trinta minutos. 

 

 

PRISCILA ROSSATO FERNANDA A. ZANOTELLI 

PRESIDENTE MEMBRO 

  

ROGÉRIO ZIRBES  

MEMBRO 
 

 

 

 

 


