
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência:  PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZ S A -

PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PRODAM - (AM)

 

    Licitação: (Ano: 2014/ PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZ S A / Nº

Processo: PADPE322014)

 

     Às 11:05:40 horas do dia 17/10/2014 no endereço RUA JONATHAS PEDROSA-1937,

bairro PRACA 14 DE JANEIRO, da cidade de MANAUS - AM, reuniram-se o Pregoeiro da

disputa Sr(a). HADDOCK JANIO MENDES PETILLO, e a respectiva Equipe de Apoio,

designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão

Nº Processo: PADPE322014 - 2014/Edital32 que tem por objeto Contratação de empresa

especializada para fornecimento de serviços de Treinamento Oficial do Fabricante do Switch

Cisco Catalyst 6500 series, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência.

 

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para  serviços de Treinamento Oficial do

Fabricante do Switch Cisco Catalyst 6500 series, conforme especificações detalhadas no

Termo de Referência

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 17/10/2014, às 11:32:53 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para  serviços de Treinamento Oficial do Fabricante do Switch Cisco Catalyst 6500 series,

conforme especificações detalhadas no Termo de Referência -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 22/10/2014, às 15:25:40 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (1) - Contratação de empresa especializada para  serviços de Treinamento Oficial

do Fabricante do Switch Cisco Catalyst 6500 series, conforme especificações detalhadas no

Data-Hora Fornecedor Lance

17/10/2014 11:19:33:751 STAFF CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME  R$ 28.000,00



Termo de Referência - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 22/10/2014, às 15:25:40 horas, o Pregoeiro da licitação - HADDOCK JANIO

MENDES PETILLO - desclassificou o fornecedor - STAFF CONSULTORIA E SERVICOS

LTDA - ME, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para  serviços de

Treinamento Oficial do Fabricante do Switch Cisco Catalyst 6500 series, conforme

especificações detalhadas no Termo de Referência. O motivo da desclassificação foi: Não

apresentação do item 1.6 do Termo de Referência.

 

    No dia 22/10/2014, às 15:42:11 horas, a autoridade competente da licitação - TIAGO

MONTEIRO DE PAIVA - alterou a situação da licitação para fracassada. O motivo da

alteração foi o seguinte: Conforme despacho do pregoeiro, licitante não apresentou

documento exigido no item 1.6 do Termo de Referência. Informamos aos interessados que

conforme legislação vigente, fica aberto o contraditório e ampla defesa.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

HADDOCK JANIO MENDES PETILLO

Pregoeiro da disputa

 

TIAGO MONTEIRO DE PAIVA

Autoridade Competente

 

KLEPER OSORIO NUNES

Membro Equipe Apoio

 

GILSON TEIXEIRA DE SOUZA

Membro Equipe Apoio

 

Proponente:
05.501.476/0001-20 STAFF CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME


