
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência:  PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZ S A -

PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PRODAM - (AM)

 

    Licitação: (Ano: 2020/ PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZ S A / Nº

Processo: Spw 2744.2020)

 

     às 15:03:03 horas do dia 26/10/2020 no endereço RUA JONATHAS PEDROSA-1937,

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

disputa Sr(a). JOSE RODRIGO ORESTES DE SOUSA, e a respectiva Equipe de Apoio,

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

Nº Processo: Spw 2744.2020 - 2020/PE 10/2020 que tem por objeto Contratação de

empresa especializada para o fornecimento de SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE

DADOS (STORAGE), EM AMBIENTE SAN (STORAGE AREA NETWORK), conforme

especificações detalhadas no Termo de Referência, constante do Anexo I, deste

Instrumento Convocatório.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para o fornecimento de SOLUÇÃO DE

ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE), EM AMBIENTE SAN (STORAGE AREA

NETWORK), baseado em Hardware que suporte instalação em Rack e com Software de

Gerenciamento que contemple Relatórios, Alertas, Monitoramento e demais funcionalidades

para o gerenciamento completo da solução ofertada, além de fornecer os serviços de

Instalação e

Configuração, Treinamento especializado para a Equipe Técnica da CONTRATANTE,

Suporte Técnico Online, remoto e Suporte Técnico Onsite, sendo possível a abertura de

chamados via web, telefone ou e-mail e com período de garantia de pelo menos 03 (três)

anos

    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para o fornecimento de SOLUÇÃO DE

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/10/2020 19:43:17:066 I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA  R$ 250.000,00

25/10/2020 13:42:05:606 EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI  R$ 250.000,00

23/10/2020 15:49:48:507 FUTTURA DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS DE
INFORM  R$ 56.200,00

26/10/2020 09:07:59:876 PRIMETECH INFORMATICA EIRELI  R$ 800.000,00
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ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE), EM AMBIENTE SAN (STORAGE AREA

NETWORK), baseado em Hardware que suporte instalação em Rack e com Software de

Gerenciamento que contemple Relatórios, Alertas, Monitoramento e demais funcionalidades

para o gerenciamento completo da solução ofertada, além de fornecer os serviços de

Instalação e

Configuração, Treinamento especializado para a Equipe Técnica da CONTRATANTE,

Suporte Técnico Online, remoto e Suporte Técnico Onsite, sendo possível a abertura de

chamados via web, telefone ou e-mail e com período de garantia de pelo menos 03 (três)

anos

 

    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 á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 26/10/2020, às 15:19:35 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para o fornecimento de SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE), EM

AMBIENTE SAN (STORAGE AREA NETWORK), baseado em Hardware que suporte

instalação em Rack e com Software de Gerenciamento que contemple Relatórios, Alertas,

Monitoramento e demais funcionalidades para o gerenciamento completo da solução

ofertada, além de fornecer os serviços de Instalação e

Configuração, Treinamento especializado para a Equipe Técnica da CONTRATANTE,

Suporte Técnico Online, remoto e Suporte Técnico Onsite, sendo possível a abertura de

chamados via web, telefone ou e-mail e com período de garantia de pelo menos 03 (três)

anos -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 10/11/2020, às

17:23:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/11/2020, às 17:23:46 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para o fornecimento de SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE), EM

AMBIENTE SAN (STORAGE AREA NETWORK), baseado em Hardware que suporte

instalação em Rack e com Software de Gerenciamento que contemple Relatórios, Alertas,

Monitoramento e demais funcionalidades para o gerenciamento completo da solução

Data-Hora Fornecedor Lance

23/10/2020 15:49:48:507 FUTTURA DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS DE
INFORM  R$ 56.200,00

26/10/2020 15:07:31:631 EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI  R$ 249.000,00

23/10/2020 19:43:17:066 I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA  R$ 250.000,00

26/10/2020 09:07:59:876 PRIMETECH INFORMATICA EIRELI  R$ 800.000,00

31/03/2021 Página 2 de 4



ofertada, além de fornecer os serviços de Instalação e

Configuração, Treinamento especializado para a Equipe Técnica da CONTRATANTE,

Suporte Técnico Online, remoto e Suporte Técnico Onsite, sendo possível a abertura de

chamados via web, telefone ou e-mail e com período de garantia de pelo menos 03 (três)

anos -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Em virtude do atendimento ao edital do certame e a entrega tempestiva dos

documentos originais no prazo estipulado, declaramos vencedor desse certame à licitante

FUTTURA DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFOMÁTICA LTDA., com valor

global de R$ 56.200,00. No dia 08/02/2021, às 17:07:19 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/02/2021, às 17:07:19 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para o fornecimento de SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE), EM

AMBIENTE SAN (STORAGE AREA NETWORK), baseado em Hardware que suporte

instalação em Rack e com Software de Gerenciamento que contemple Relatórios, Alertas,

Monitoramento e demais funcionalidades para o gerenciamento completo da solução

ofertada, além de fornecer os serviços de Instalação e

Configuração, Treinamento especializado para a Equipe Técnica da CONTRATANTE,

Suporte Técnico Online, remoto e Suporte Técnico Onsite, sendo possível a abertura de

chamados via web, telefone ou e-mail e com período de garantia de pelo menos 03 (três)

anos -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a decisão do pregoeiro adjudico o lote à empresa FUTTURA DISTRIBUIÇÃO

COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

 

    No dia 08/02/2021, às 17:07:19 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para o fornecimento de SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE), EM

AMBIENTE SAN (STORAGE AREA NETWORK), baseado em Hardware que suporte

instalação em Rack e com Software de Gerenciamento que contemple Relatórios, Alertas,

Monitoramento e demais funcionalidades para o gerenciamento completo da solução

ofertada, além de fornecer os serviços de Instalação e

Configuração, Treinamento especializado para a Equipe Técnica da CONTRATANTE,

Suporte Técnico Online, remoto e Suporte Técnico Onsite, sendo possível a abertura de

chamados via web, telefone ou e-mail e com período de garantia de pelo menos 03 (três)

anos -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

FUTTURA DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS DE INFORM com o valor R$

56.200,00.

 

    No dia 08/02/2021, às 17:21:51 horas, a autoridade competente da licitação - LINCOLN

NUNES DA SILVA - alterou a situação da licitação para homologada.
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    Diante do registro de intenção  do representante LUCIMAR MARTINS SAMPAIO da

empresa I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA no lote (1) - Contratação de empresa

especializada para o fornecimento de SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS

(STORAGE), EM AMBIENTE SAN (STORAGE AREA NETWORK), baseado em Hardware

que suporte instalação em Rack e com Software de Gerenciamento que contemple

Relatórios, Alertas, Monitoramento e demais funcionalidades para o gerenciamento

completo da solução ofertada, além de fornecer os serviços de Instalação e

Configuração, Treinamento especializado para a Equipe Técnica da CONTRATANTE,

Suporte Técnico Online, remoto e Suporte Técnico Onsite, sendo possível a abertura de

chamados via web, telefone ou e-mail e com período de garantia de pelo menos 03 (três)

anos,  em interpor recurso o Pregoeiro da disputa abriu prazo legal para apresentação

formal das razões e contra razões do recurso.

 

    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.

 

JOSE RODRIGO ORESTES DE SOUSA

Pregoeiro da disputa

 

LINCOLN NUNES DA SILVA

Autoridade Competente

 

THALES GOMES WANDERLEY

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
10.434.081/0001-91 EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI

12.713.709/0001-13 FUTTURA DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS DE INFORM

04.361.899/0001-29 I9 SOLUCOES DO BRASIL LTDA

03.812.745/0002-24 PRIMETECH INFORMATICA EIRELI
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