ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS REFERENTES À SELEÇÃO PÚBLICA Nº 004/2019
Às 10:00 horas do dia 04 DE JULHO DE 2019, em sessão aberta ao público,
reuniram-se a Comissão desta Fundação e os demais presentes conforme lista
de presença assinada que vai anexa, para dar andamento a referida seleção
pública nº 004/2019, publicada no DOU – Diário Oficial da União em 27 de junho
de 2019, por meio do tipo “MENOR PREÇO”, para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, conforme especificado no referido edital da seleção pública, com a finalidade de analisar e julgar a documentação e as propostas
comerciais das empresas participantes. A presente sessão ocorre conforme disposições contidas no decreto 8.241/2014, e demais disposições aplicáveis, no
edital e em seus anexos.***************
Houve a participação de 1 (uma) empresa, a qual entregou os envelopes no
prazo conforme determinado pelo edital em seu item 2.6. ************
A empresa que apresentou os envelopes no prazo determinado em edital foi:
 Informix Comercio e Representações Ltda ME
Considerando prazo de tolerância de 10 (dez) minutos após o horário previsto
para a abertura da sessão pública, a comissão decidiu dar continuidade a presente reunião de julgamento.************
Considerando a participação de pelo menos uma empresa assim como a publicação em Diário Oficial da União e no site da FEST, fica comprovada a boa fé
desta seleção pública. Assim, decidiu-se dar continuidade a presente seleção,
cumprindo o cronograma de planejamento de atividades dos projetos envolvidos,
o edital e seus anexos.****************
Ressalta-se a presença, nesta sessão pública, do representante da empresa Informix Comércio e Representações Ltda, sr. Rodrigo Ladeira Gonzaga, que
acompanhou todo o procedimento da seleção pública.*******************

Iniciada a conferência dos documentos, conforme determina o edital, passou-se
a verificar a documentação da empresa Informix Comércio e Representações

Ltda onde foi constatado, após verificação da documentação de habilitação jurídica e fiscal, que a empresa apresentou toda a documentação em conformidade
com a exigida no edital, sendo considerada habilitada.********************
Após etapa de verificação da documentação de habilitação, foi aberto o envelope
002/PROPOSTA da empresa habilitada, onde constatou-se o seguinte:


A empresa Informix Comércio e Representações Ltda apresentou proposta para os lotes conforme abaixo:

Item
Lote 01
Lote 02
Lote 03
Lote 04
Lote 05
Lote 06
Lote 07
Lote 08
Total

Unidade
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
--

Qtde
33
6
6
6
5
1
2
4
63

Preço Um
R$380,00
R$1.075,00
R$1.430,00
R$2.230,00
R$3.060,00
R$1.500,00
R$4.230,00
R$3.260,00
--

Total
R$12.540,00
R$6.450,00
R$8.580,00
R$13.380,00
R$15.300,00
R$1.500,00
R$8.460,00
R$13.040,00
R$ 79.250,00

Assim, atendido a todos os requisitos de habilitação e analisada a proposta de
preços da empresa habilitada, foi declarada vencedora a empresa Informix Comércio e Representações Ltda, por ser a única a apresentar proposta e, inclusive, ter atendido aos requisitos de valores máximos admitidos. *************
Diante da apuração do resultado, devido aos preços praticados estarem dentro
do máximo aceitável e não tendo nenhuma perspectiva de melhoria da proposta
apresentada pelo fornecedor vencedor, a comissão da FEST adjudicou o objeto
desta seleção pública à empresa Informix Comércio e Representações Ltda,
sendo a mesma desde já convocada a tomar ciência e providenciar o que for
necessário ao fornecimento dos itens constantes do edital conforme consta na
referida seleção pública.****************
Será enviada a ordem de compra para a empresa vencedora até o dia
08/07/2019, que deverá cumprir prazos e especificações contidas no edital.
O resultado desta seleção pública será publicada no DOU – Diário Oficial da
União.

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às 10:50h horas e a presente ata, após lida e aprovada, foi assinada por todos os membros da comissão
FEST.*******************
Vitória, 04 de julho de 2019.

SANDRA MIRIAN SILVA
Presidente Comissão

ROGÉRIO FAUSTINO OLIVEIRA
Responsável FEST

