Diário da Justiça Militar Eletrônico
Nº 196/2020 ANO XI

Divulgação: quarta-feira, 28 de outubro de 2020

Desembargador Fernando Armando Ribeiro
Presidente

Desembargador Osmar Duarte Marcelino
Vice-Presidente

Publicação: quinta-feira, 29 de outubro de 2020

Desembargador Rúbio Paulino Coelho
Corregedor

Frederico B. Viana
Sec.Esp.Presidente

PRESIDÊNCIA
ATO(S) DO PRESIDENTE
HOMOLOGAÇÃO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 11/2020
PREGÃO Nº 12/2020 (na forma eletrônica)
Processo de Compra SIAD n. 92/2020
O Pregão nº 12/2020, na forma eletrônica, de que trata este Procedimento Licitatório nº
11/2020, objetivou a aquisição de 53 (cinquenta e três) microcomputadores, com sistema operacional
devidamente licenciado, além de garantia e suporte mínimos de 5 (cinco) anos – Lote 1; 43 (quarenta
e três) nobreaks para microcomputadores, com garantia e suporte mínimos de 2 (dois) anos – Lote 2;
20 (vinte) scanners de produção, com garantia e suporte mínimos de 2 (dois) anos – Lote 3; e 30
(trinta) monitores de vídeo, com garantia e suporte mínimos de 1 (um) ano – Lote 4, conforme
condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I) e demais disposições do
edital.
A presente licitação foi do tipo menor preço global ofertado para cada lote.
A tramitação do procedimento atendeu à legislação pertinente.
Deste modo, satisfeitas as exigências legais, HOMOLOGO o resultado do referido
certame licitatório realizado pela Pregoeira, na seguinte forma:
Lote 1
Fracassado
Lote 2
Vencedor: VIXBOT - Soluções em Informática Ltda - EPP, com proposta no valor de R$
26.264,40 (vinte e seis mil duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos).
Lote 3
Vencedor: VIXBOT - Soluções em Informática Ltda - EPP, com proposta no valor de R$
37.621,80 (trinta e sete mil seiscentos e vinte e um reais e oitenta centavos).
Lote 4
Vencedor: Oficina dos Bits Ltda, com proposta no valor de R$ 26.490,00 (vinte e seis mil
quatrocentos e noventa reais).
Publique-se.

HOMOLOGAÇÃO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 12/2020
PREGÃO Nº 13/2020 (na forma eletrônica)
Processo de Compra SIAD n. 94/2020
O Pregão nº 13/2020, na forma eletrônica, de que trata este Procedimento Licitatório nº 12/2020,
objetivou a aquisição de 03 (três) veículos, sendo 01 (um) do tipo Pick-Up e 02 (dois) do tipo Sedan,
conforme especificações estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I) e demais disposições do edital.
A presente licitação foi do tipo menor preço global ofertado para cada lote.
A tramitação do procedimento atendeu à legislação pertinente.
Deste modo, satisfeitas as exigências legais, HOMOLOGO o resultado do referido certame
licitatório realizado pela Pregoeira, na seguinte forma:
Lote 1
Tipo menor preço global ofertado para o Lote
Fracassado
Lote 2
Tipo menor preço global ofertado para o Lote
Fracassado
Publique-se.

