
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: PE 10/2018)

 

     às 16:00:23 horas do dia 18/12/2018 no endereço RUA JONATHAS PEDROSA-1937,

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

disputa Sr(a). PAULA TAVARES AMORIM, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo

ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

PE 10/2018 - 2018/10/2018 que tem por objeto Contratação de empresa especializada para

fornecimento de Software Tipo Antivírus para proteção das estações de trabalho e dos

servidores de rede da PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A - contemplando

implantação, suporte e treinamento, conforme especificações detalhadas no Termo de

Referência, constante no Anexo I, do Instrumento convocatório.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Fornecimento de Software Tipo Antivírus para proteção das estações de trabalho e

dos servidores de rede da PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A -

contemplando implantação, suporte configuração e treinamento.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Fornecimento de Software Tipo Antivírus para proteção das estações de trabalho e

dos servidores de rede da PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A -

contemplando implantação, suporte configuração e treinamento.

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/12/2018 12:06:35:675 A. P. SARUBBI INFORMATICA - ME  R$ 84.000,00

18/12/2018 12:31:28:802 COMPWIRE INFORMATICA S/A  R$ 169.472,08

06/12/2018 18:37:34:118 GLOBAL TTI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA ME  R$ 230.000,00

18/12/2018 11:16:17:495 INFODRIVE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS DE
INFORM  R$ 467.684,00

28/11/2018 12:34:36:055 SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA 01254094431  R$ 300.000,00

18/12/2018 12:15:47:068 ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MARCONDES
01903865174  R$ 2.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/12/2018 16:06:09:359 SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA 01254094431  R$ 81.000,00
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    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 18/12/2018, às 16:08:25 horas, no lote (1) - Fornecimento de Software Tipo

Antivírus para proteção das estações de trabalho e dos servidores de rede da PRODAM -

Processamento de Dados Amazonas S/A - contemplando implantação, suporte configuração

e treinamento. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 20/12/2018, às

15:51:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/12/2018, às 15:51:31 horas, no lote (1) - Fornecimento de Software Tipo

Antivírus para proteção das estações de trabalho e dos servidores de rede da PRODAM -

Processamento de Dados Amazonas S/A - contemplando implantação, suporte configuração

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

seguinte: O coordenador - PAULA TAVARES AMORIM - desclassificou o fornecedor:

SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA 01254094431. No dia 26/12/2018, às 17:44:55

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/12/2018, às 17:44:55 horas, no lote (1) - Fornecimento de Software Tipo

Antivírus para proteção das estações de trabalho e dos servidores de rede da PRODAM -

Processamento de Dados Amazonas S/A - contemplando implantação, suporte configuração

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

seguinte: O coordenador - PAULA TAVARES AMORIM - desclassificou o fornecedor: A. P.

SARUBBI INFORMATICA - ME. No dia 03/01/2019, às 16:20:24 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 03/01/2019, às 16:20:24 horas, no lote (1) - Fornecimento de Software Tipo

Antivírus para proteção das estações de trabalho e dos servidores de rede da PRODAM -

Processamento de Dados Amazonas S/A - contemplando implantação, suporte configuração

e treinamento. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Informamos que, após análise dos documentos de habilitação e

18/12/2018 16:05:57:972 A. P. SARUBBI INFORMATICA - ME  R$ 82.000,00

18/12/2018 16:05:38:062 COMPWIRE INFORMATICA S/A  R$ 150.000,00

18/12/2018 16:03:34:805 GLOBAL TTI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA ME  R$ 169.472,07

18/12/2018 11:16:17:495 INFODRIVE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS DE
INFORM  R$ 467.684,00

18/12/2018 12:15:47:068 ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MARCONDES
01903865174  R$ 2.000.000,00
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proposta técnica DECLARAMOS VENCEDORA do certame a licitante COMPWIRE

INFORMATICA S/A, com valor total de R$ 131.000,00. Aqueles que se interessarem

recorrer contra a decisão desta pregoeira, favor manifestar interesse devidamente motivado

e imediato conforme item 4.3 do instrumento convocatório. No dia 08/01/2019, às 15:30:15

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/01/2019, às 15:30:15 horas, no lote (1) - Fornecimento de Software Tipo

Antivírus para proteção das estações de trabalho e dos servidores de rede da PRODAM -

Processamento de Dados Amazonas S/A - contemplando implantação, suporte configuração

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

seguinte: Mediante atendimento às condições editalícias bem como a entrega de todos os

documentos originais no prazo estipulado, adjudico o objeto desse certame à licitante

COMPWIRE INFORMÁTICA S/A, com o valor global de R$ 131.000,00. O processo será

analisado para homologação do ordenador de despesas da PRODAM.

 

    No dia 08/01/2019, às 15:30:15 horas, no lote (1) - Fornecimento de Software Tipo

Antivírus para proteção das estações de trabalho e dos servidores de rede da PRODAM -

Processamento de Dados Amazonas S/A - contemplando implantação, suporte configuração

e treinamento. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa COMPWIRE INFORMATICA S/A com o valor R$ 131.000,00.

 

    No dia 20/12/2018, às 15:51:30 horas, o Pregoeiro da licitação - PAULA TAVARES

AMORIM - desclassificou o fornecedor - SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA

01254094431, no lote (1) - Fornecimento de Software Tipo Antivírus para proteção das

estações de trabalho e dos servidores de rede da PRODAM - Processamento de Dados

Amazonas S/A - contemplando implantação, suporte configuração e treinamento. O motivo

da desclassificação foi: A licitante foi desclassificada por não atender os seguintes itens:

1) Quanto ao TR: itens 6.2.2.97, 6.2.2.99; 6.2.2.100; 6.2.2.101; 6.2.2.102; 6.2.2.112;

6.2.2.113; 6.2.2.114; 6.2.2.141; 6.2.2.166

2) Quanto ao Instrumento Convocatório: item 1.2 do Anexo 2 - Documentos de Habilitação.

 

    No dia 26/12/2018, às 17:44:54 horas, o Pregoeiro da licitação - PAULA TAVARES

AMORIM - desclassificou o fornecedor - A. P. SARUBBI INFORMATICA - ME, no lote (1) -

Fornecimento de Software Tipo Antivírus para proteção das estações de trabalho e dos

servidores de rede da PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A - contemplando

implantação, suporte configuração e treinamento. O motivo da desclassificação foi: A

licitante não apresentou os seguintes documentos:

 

1 - Atestado de capacidade técnica com objeto compatível ao licitado, conforme item 1.4 do

Anexo 2 do instrumento convocatório
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2 - As declarações dos anexos 4 e 5 do instrumento convocatório;

3 - Termo de Abertura e Encerramento do seu balanço patrimonial;

4 - Proposta devidamente detalhada, com valor unitário de cada item, bem como marca (e

se tiver, modelo) do produto ofertado.

 

    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.

 

PAULA TAVARES AMORIM

Pregoeiro da disputa

 

FABIO GOMES NAVECA

Autoridade Competente

 

Proponentes:
07.830.873/0001-70 A. P. SARUBBI INFORMATICA - ME

29.476.673/0001-02 ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MARCONDES 01903865174

01.181.242/0003-53 COMPWIRE INFORMATICA S/A

21.823.206/0001-91 GLOBAL TTI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA ME

27.306.123/0001-01 INFODRIVE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS DE INFORM

27.959.470/0001-33 SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA 01254094431
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