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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/0047 

OBJETO: Aquisição de material e equipamento de informática para o Sesc/DR/PA 

JULGAMENTO DA PROPOSTA – JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E 
DECLARAÇÃO DE VENCEDOR - AJUSTADA 

 
 

A Comissão Permanente de Licitação, através de seu pregoeiro, dentro de suas atribuições e usando o que lhe 
confere os ditames da Ordem de serviço "N" Nº 25/2020, informa nova classificação do item 4, conforme a 
tabela abaixo:  
 

ITEM ARREMATANTE DESCRIÇÃO R$ TOTAL  

4 
VIXBOT SOLUÇÕES 
EM INFORMÁTICA 
LTDA - EPP 

SWITCH | 48 PORTAS | GIGABIT | 4 SFP+ | LAYER2 | 
GERENCIÁVEL | ARQUITERURA DE EMPILHAMENTO 
OPEN NETWORKING 

45.300,00 

 

 
Durante o certame, na fase de disputa e apresentação de propostas, particularmente no “item 4” houveram 
alternância de desclassificação e classificação entre as empresas licitantes, onde tivemos como vencedora no 
tempo regulamentar a empresa JULIANA FERREIRA DA SILVA 01547479639 que apresentou um produto por 
ocasião da fase de lances e outro diferente através da proposta ajustada, culminando com sua 
desclassificação; Seguidamente, a plataforma de licitação classificou em seu ranking a próxima empresa, sendo 
a BELPARÁ COMERCIAL LTDA – EPP que apresentou, desta feita, o mesmo produto ofertado durante a fase 
de lances e, com aprovação da área técnica (página 147) a mesma chegou a ser declarada como vencedora do 
item em questão. Entretanto, houve solicitação de envio da proposta e catálogo, seguidamente de interposição 
de Recurso Administrativo movido pela empresa VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP que em 
suma alegou que o produto apresentado não correspondia tecnicamente com a descrição elencada pelo Sesc-
PA na licitação. Ato Contínuo, remetido o recurso à área técnica que através de despacho (página 155) 
declarou procedente os argumentos interpostos, ou seja, que tal produto pontua discordância do item licitado. 
Dessa vez, teve-se a empresa BELPARÁ COMERCIAL LTDA – EPP desclassificada e, então, mais uma vez a 
plataforma de licitação classificou em seu ranking, a próxima empresa, sendo a VIXBOT SOLUÇÕES EM 
INFORMÁTICA LTDA – EPP, cujo catálogo foi examinado e aprovado pela área técnica através de manifesto 
em despacho (página 167). Sendo assim, os documentos de habilitação da empresa arrematante do item 4 
foram analisados por este Pregoeiro e, após a verificação da validade/autenticidade dos documentos emitidos 
pela internet na página do órgão emissor, foi constatado que todos os documentos da empresa são autênticos e 
estavam válidos na data solicitada. Diante do exposto, o pregoeiro resolveu habilitar a empresa VIXBOT 
SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP, do item 4, declarando-a vencedora do certame, conforme tabela 
acima. Da decisão do Pregoeiro em declarar o licitante vencedor, está aberto prazo de 30 minutos no sistema 
licitações-e para os licitantes manifestarem suas intenções de recurso, conforme o subitem 11.1 do Edital. 

 

Belém-PA, 8 de outubro de 2020 
 


