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PROCESSO Nº 4.041/2022 
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Maceió, 15 de dezembro de 2022. 
 

 
Senhora Diretora Geral, 

 

Comunicamos a V.Sa. a conclusão da fase 

externa do evento licitatório para  contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços de suporte técnico 

especializado para a solução de armazenamento de dados (Storage) marca 

IBM, modelo Storwize V5000. 

 

Na data aprazada foi procedida abertura 

das propostas de preços apresentadas pelas empresas participantes do 

certame. Ato contínuo foi iniciada a disputa pública dos lances. 

 

Após a conclusão da etapa de lances, 

seguiu-se a etapa de aceitação, que consiste na verificação do 

atendimento aos requisitos editalícios pelo proponente classificado em 

primeiro lugar na etapa de lances. 

 

A empresa encaminhou sua proposta 

ajustada ao lance ofertado que, após análise, foi aceita por atender às 

exigências editalícias. 

 

Foram apresentados, também, os documentos 

de habilitação, os quais, após análise, foram considerados corretos, 

possibilitando a este pregoeiro declarar a empresa DAT SOLUÇÕES EM 

TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ 23.031.618/0001-14, vencedora do certame.   



Assim, foi adjudicado o objeto em favor 

da empresa abaixo, conforme dados extraídos do sistema COMPRASNET e 

aqui registrados: 

Pregão   Nº 00029/2022 - (Decreto Nº 10.024/2019) 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR 
 

 
23.031.618/0001-14 - DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI 

Item Descrição 
Unidade de 

Fornecimento 
Quantidade 

Critério de 
Valor (*) 

Valor 
Unitário 

Valor Global 

1 Serviços de 
garantia de 
equipamentos de 
tic 

UNIDADE 1 R$ 
55.685,0000

R$ 
25.789,9200

R$ 
25.789,9200

Marca:  
Fabricante:  
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de telessuporte e manutenção preventiva e corretiva de 
hardware, incluindo o fornecimento de peças, componentes e acessórios de reposição para solução de Storage IBM, 
modelo V5000, pelo período de 12 meses. 

Total do Fornecedor: R$ 
25.789,9200

 

 

Valor Global da Ata:
R$ 

25.789,9200
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável. 

 

 

 
 
 

 

 

 

Diante do exposto, remetemos os autos à 

Presidência desta Corte, para fins de homologação e, em seguida, 

retornem a esta Secretaria de Licitações e Contratos para a prática dos 

demais atos a serem desenvolvidos no sistema COMPRASGOVERNAMENTAIS. 

 
 

Flávio de Souza Cunha Júnior 

Pregoeiro 


