
 
 

MEMORANDO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Emitente: Pregoeira 

 

 

 

 

Data Nº 
01/04/2021 004.2021 

Destinatário Assunto 

DIRETORIA EXECUTIVA Resultado do Pregão Eletrônico MSG n.º 006/2021 

Processo n.º 2021.01004 

 

O presente memorando se destina a submeter à Diretoria Executiva a homologação do resultado do 

Pregão Eletrônico MSG n.º 006/2021, conforme os fatos e fundamentos a seguir apresentados. 

 

 

1. Descrição do Objeto 

Contratação de empresa especializada em prestação do serviço de tecnologia da informação (TI), 

incluindo infraestrutura de hardware para solução em nuvem privada, software para operacionalização 

da nuvem privada e segurança da informação, armazenamento, processamento, backup dos dados e 

das máquinas virtuais, serviços de domínio (Active Directory), segurança, monitoramento e comunicação 

de dados (Internet), com estrutura de nuvem privada, correio eletrônico, migração de dados, hospedagem 

e manutenção de websites, bem como serviços continuados de consultoria, gerenciamento, 

monitoramento, manutenção e suporte técnico remoto e local de Solução Integrada de telefonia e 

tecnologia da informação pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, em regime de empreitada por preço 

unitário, conforme condições e especificações técnicas contidas no Termo de Referência constante no 

Anexo I do edital do Pregão Eletrônico 006/2021. 

 

2. Resultado da Licitação 

Conforme se pode verificar na Ata da Sessão Pública, a Pregoeira declarou como vencedora do certame 

a empresa Gmaes Telecom LTDA., pelo critério de Menor Preço Global, no valor total de R$ 514.000,00 

(quinhentos e quatorze mil reais), adjudicando o objeto. 

 

3. Recurso Administrativo 

Não houve intenção de recurso no Pregão Eletrônico MSG 006/2021. 

 

4. Homologação do Resultado 

Em virtude do encerramento do procedimento licitatório, a Pregoeira encaminha o resultado do Pregão 

Eletrônico MSG 006/2021 para homologação das autoridades superiores da MSG, caso entendam pela 

sua legalidade. 

 

Atenciosamente, 

 

 

______________________________________ 

Rebecca Manhães Muniz de Oliveira 

Pregoeira 
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DESPACHO 

 

 

As autoridades competentes da MSG RATIFICAM a decisão proferida pela 

Pregoeira, mantendo-a irreformável pelos seus próprios fundamentos.  

 

Assim, constatada a regularidade dos atos procedimentais, HOMOLOGA-SE o 

certame referente ao PREGÃO ELETRÔNICO MSG N.º 006/2021 à empresa Gmaes Telecom 

LTDA., no qual sagrou-se vencedora apresentando sua proposta no valor de R$ 514.000,00 

(quinhentos e quatorze mil reais), devendo o adjudicatário assinar o contrato no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias, contados da convocação. 

 

Jundiaí, 01 de abril de 2021. 

 

 

 

  Jose Jurhosa Júnior    Eduardo Henrique Garcia 

   Diretor Presidente       Diretor de Contratos 

 

Mariceli Schmidt dos Santos 

Diretora de Administração e Compliance 
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