ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
Dependência: PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZ S A PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PRODAM - (AM)
Licitação: (Ano: 2018/ PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZ S A / Nº
Processo: 08/2018)
às 16:06:18 horas do dia 03/12/2018 no endereço RUA JONATHAS PEDROSA-1937,
bairro PRACA 14 DE JANEIRO, da cidade de MANAUS - AM, reuniram-se o Pregoeiro da
disputa Sr(a). GILSON TEIXEIRA DE SOUZA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado
pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº
Processo: 08/2018 - 2018/08/2018 que tem por objeto Aquisição de peças de reposição para
manutenção corretiva de equipamento UPS (uninterruptible power supply) Nobreak e peças
de reposição para manutenção corretiva de Microcomputador de mesa padrão desktop,
conforme especificações detalhadas constantes do Anexo I Termo de Referência.
Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:
Lote (1) - Baterias seladas
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

03/12/2018 10:26:59:299 ITALUX PNEUS E ACUMULADORES LTDA

R$ 98.000,00

03/12/2018 09:53:54:042 LEDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME

R$ 200.000,00

03/12/2018 08:58:15:568 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

R$ 15.949.788,01

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os
seguintes menores preços:
Lote (1) - Baterias seladas
Data-Hora

Fornecedor

Lance

03/12/2018 16:32:27:627 ITALUX PNEUS E ACUMULADORES LTDA

R$ 93.900,00

03/12/2018 16:31:46:642 LEDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME

R$ 150.000,00

03/12/2018 16:31:37:088 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

R$ 189.997,00

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:
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No dia 03/12/2018, às 16:38:27 horas, no lote (1) - Baterias seladas - a situação do lote
foi alterada para: arrematado. No dia 06/12/2018, às 13:15:08 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 06/12/2018, às 13:15:08 horas, no lote (1) - Baterias seladas - a situação do lote
foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Material
encaminhado para avaliação técnica, e documentos de habilitação atende as exigências
contidas no Instrumento Convocatório e Termo de Referencia. No dia 10/12/2018, às
11:15:38 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 10/12/2018, às 11:15:37 horas, no lote (1) - Baterias seladas - a situação do lote
foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO que o
referido procedimento licitatório transcorreu de forma regular, em obediência à legislação
vigente, não sendo verificado nenhum vício que pudesse macular a regularidade do
certame, tendo sido cumpridos todos os prazos regulamentares estabelecidos no referido
processo, tendo atendido a todas as exigências contidas no edital, no que se refere à
proposta de preços e documentos de habilita.
ADJUDICAR à empresa ITALUX PNEUS E ACUMULADORES LTDA, neste certame.
No dia 10/12/2018, às 11:15:37 horas, no lote (1) - Baterias seladas - pelo critério de
menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ITALUX PNEUS E
ACUMULADORES LTDA com o valor R$ 93.900,00.
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.
GILSON TEIXEIRA DE SOUZA
Pregoeiro da disputa
FABIO GOMES NAVECA
Autoridade Competente
Proponentes:
02.436.829/0001-67 ITALUX PNEUS E ACUMULADORES LTDA
08.770.183/0001-36 LEDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
02.405.020/0001-78 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI
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