ATA DE REUNIÃO REFERENTE AO PREGÃO 13/2013 E 14/2013

Pregão Nº:13/2013
Processo: 983/2013
Objeto: contratação de empresa para fornecer serviços e estruturas
de data Center, de forma a possibilitar acessos simultâneos durante
vinte

e

quatro

horas

por

dia

e

sete

dias

por

semana,

compreendendo banco de dados, servidores, conexão dedicada,
serviços de backup e de internet

Pregão Nº:14/2013
Processo: 1.105/2013
Objeto:

Contratação

de

empresa

especializada

em

desenvolvimento de sistema de Gestão para Saneamento Básico
para o fornecimento de limitadas licenças de uso de aplicativos de
softwares para uso diário na Gestão Comercial de Saneamento,
Gestão em Mobilidade compreendendo a logística sobre a
execução de ordem de serviço, sobre a coleta de leitura dos
hidrômetros com faturamento on site e sobre a arrecadação de

documentos financeiros, Serviços de Atendimento para Suporte
Técnico, Serviços de Manutenção que garantam as manutenções
preventivas

e

corretivas

necessárias,

fazendo

parte

as

customizações, treinamento e capacitação de pessoal, migração de
dados e implantação. .

PREÂMBULO

Às 8 horas e 30 minutos , do dia 19 de junho de 2013, reuniram-se na sala da
Superintendência, no prédio sito na Rua 30 nº 220, na sede do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de Barretos,o Sr. Silvio de Brito Ávila,
Superintendente,

a Sra. Lucieny C. Pires Losano, Chefe do Setor de

Licitações e Contratos, Sra Valéria Cristina Remiro Campos,
Comercial, Sr. Rogério Augusto Gonçalves,
Sebastião Ribeiro Filho,

Diretor Financeiro,

Diretora

Assessor Jurídico e o Sr.
para DELIBERAR sobre os

procedimentos referente ao Pregão 13/2013 que não houve participantes. A
principio ficou decidido reabrir a licitação, mas discutindo sobre a licitação
referente ao Pregão 14/2013, no qual a Diretora Comercial pediu para
suspender por motivos técnicos abaixo especificado.

“ A Sra Valéria pronunciou que solicitou a Suspensão do certame referente ao
Pregão

14/2013,

porque

seria

interessante

que

os

participantes

apresentassem o sistema para avaliação referente as condições exigidas no
edital. A Sra. Lucieny respondeu que poderia fazer tal conduta, mas seria
necessário a mudança da modalidade da Licitação de Pregão para Tomada de
Preços com julgamento de preço e técnica com validação do sistema no ato, já
que a modalidade Pregão não permitiria tal conduta. O Sr. Superintendente
sugeriu

que para uma melhor transparência, seria interessante abrir uma

licitação para os dois objetos, considerando que um depende do outro e tendo
em vista que

nenhuma empresa interessou em participar do Pregão 13/2013

referente a hospedagem do sistema e pediu para que verificassem os valores
das duas licitações. A Sra. Lucieny respondeu que os valores estimativos dos
dois Pregões se enquadravam dentro do limite da modalidade Tomada de
Preços. Assim ficou firmado que a Sra. Valéria iria refazer o Termo de
Referencia para abertura da Tomada de Preços e que
publicaria

o cancelamento do

a Sra. Lucieny

Pregão 13 e 14/2013, com as justificativas

acima explanada.”
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