
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PRODAM - (AM)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ PRODAM / Nº Processo: PAPESRP062018)

 

     às 15:00:34 horas do dia 29/08/2018 no endereço RUA JONATHAS PEDROSA-1937,

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

disputa Sr(a). 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: PAPESRP062018 - 2018/Edital6 que tem por objeto Contratação de solução

para constituir o Repositório Arquivístico Confiável do Governo do Estado do Amazonas, a

ser mantido na infraestrutura do Data Center da PRODAM, mediante tratamento arquivístico

de documentos públicos para recuperação, avaliação, classificação, proteção, preservação,

guarda, digitalização e microfilmagem de documentos, conforme especificações detalhadas

constantes do Anexo I  Termo de Referência.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de solução para constituir o Repositório Arquivístico Confiável do

Governo do Estado do Amazonas, a ser mantido na infraestrutura do Data Center da

PRODAM, mediante tratamento arquivístico de documentos públicos para recuperação,

avaliação, classificação, proteção, preservação, guarda, digitalização e microfilmagem de

documentos, conforme especificações detalhadas constantes do Anexo I � Termo de

Referência

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

seguintes menores preços:

 

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/08/2018 09:13:28:416 TCI BPO-TECNOLOGIA CON. E INF. S.A. EM
RECUPERACAO  R$ 70.000.000,00

28/08/2018 17:05:30:400 PA ARQUIVOS LTDA  R$ 32.400.000,00

28/08/2018 15:10:33:235 SOS-COMUNICACAO E MARKETING LTDA  R$ 33.060.755,78

28/08/2018 16:16:22:581 ANDRE LIMA DE SOUZA EIRELI - EPP  R$ 41.325.943,00

24/08/2018 20:33:41:839 PRA ARQUIVAR SERVICOS ADM DE ORGANIZACAO DE
ARQUI  R$ 30.572.380,00

27/08/2018 15:26:11:029 ROYAL GESTAO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  R$ 33.060.755,78

29/08/2018 09:34:22:321 DOC SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LIMITADA  R$ 33.060.755,00

22/08/2018 12:55:16:455 ARCHIVUM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.  R$ 34.548.790,00

29/08/2018 10:59:40:448 VELLI SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - EPP  R$ 32.400.520,66
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Lote (1) - Contratação de solução para constituir o Repositório Arquivístico Confiável do

Governo do Estado do Amazonas, a ser mantido na infraestrutura do Data Center da

PRODAM, mediante tratamento arquivístico de documentos públicos para recuperação,

avaliação, classificação, proteção, preservação, guarda, digitalização e microfilmagem de

documentos, conforme especificações detalhadas constantes do Anexo I � 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 á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 29/08/2018, às 15:27:45 horas, no lote (1) - Contratação de solução para constituir

o Repositório Arquivístico Confiável do Governo do Estado do Amazonas, a ser mantido na

infraestrutura do Data Center da PRODAM, mediante tratamento arquivístico de documentos

públicos para recuperação, avaliação, classificação, proteção, preservação, guarda,

digitalização e microfilmagem de documentos, conforme especificações detalhadas

constantes do Anexo I � Termo de Referência -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 03/09/2018, às 11:03:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/09/2018, às 11:03:06 horas, no lote (1) - Contratação de solução para constituir

o Repositório Arquivístico Confiável do Governo do Estado do Amazonas, a ser mantido na

infraestrutura do Data Center da PRODAM, mediante tratamento arquivístico de documentos

públicos para recuperação, avaliação, classificação, proteção, preservação, guarda,

digitalização e microfilmagem de documentos, conforme especificações detalhadas

constantes do Anexo I � Termo de Referência -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - HADDOCK JANIO

MENDES PETILLO - desclassificou o fornecedor: VELLI SOLUCOES EM COMUNICACAO

Data-Hora Fornecedor Lance

29/08/2018 15:21:58:572 VELLI SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - EPP  R$ 25.740.000,00

29/08/2018 15:18:12:141 PA ARQUIVOS LTDA  R$ 25.750.000,00

29/08/2018 15:18:35:903 SOS-COMUNICACAO E MARKETING LTDA  R$ 25.850.000,00

29/08/2018 15:16:09:962 PRA ARQUIVAR SERVICOS ADM DE ORGANIZACAO DE
ARQUI  R$ 25.950.000,00

29/08/2018 15:17:45:204 DOC SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LIMITADA  R$ 29.999.999,99

29/08/2018 15:08:16:459 ARCHIVUM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.  R$ 30.090.000,00

29/08/2018 15:06:28:487 ROYAL GESTAO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  R$ 31.407.718,00

28/08/2018 16:16:22:581 ANDRE LIMA DE SOUZA EIRELI - EPP  R$ 41.325.943,00

29/08/2018 15:08:20:328 TCI BPO-TECNOLOGIA CON. E INF. S.A. EM
RECUPERACAO  R$ 45.000.000,00
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LTDA - EPP. No dia 03/09/2018, às 11:16:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/09/2018, às 11:16:30 horas, no lote (1) - Contratação de solução para constituir

o Repositório Arquivístico Confiável do Governo do Estado do Amazonas, a ser mantido na

infraestrutura do Data Center da PRODAM, mediante tratamento arquivístico de documentos

públicos para recuperação, avaliação, classificação, proteção, preservação, guarda,

digitalização e microfilmagem de documentos, conforme especificações detalhadas

constantes do Anexo I � Termo de Referência -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - HADDOCK JANIO

MENDES PETILLO - desclassificou o fornecedor: PA ARQUIVOS LTDA. No dia 03/09/2018,

às 11:16:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/09/2018, às 11:16:51 horas, no lote (1) - Contratação de solução para constituir

o Repositório Arquivístico Confiável do Governo do Estado do Amazonas, a ser mantido na

infraestrutura do Data Center da PRODAM, mediante tratamento arquivístico de documentos

públicos para recuperação, avaliação, classificação, proteção, preservação, guarda,

digitalização e microfilmagem de documentos, conforme especificações detalhadas

constantes do Anexo I � Termo de Referência -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - HADDOCK JANIO

MENDES PETILLO - desclassificou o fornecedor: SOS-COMUNICACAO E MARKETING

LTDA. No dia 10/09/2018, às 15:19:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2018, às 15:19:48 horas, no lote (1) - Contratação de solução para constituir

o Repositório Arquivístico Confiável do Governo do Estado do Amazonas, a ser mantido na

infraestrutura do Data Center da PRODAM, mediante tratamento arquivístico de documentos

públicos para recuperação, avaliação, classificação, proteção, preservação, guarda,

digitalização e microfilmagem de documentos, conforme especificações detalhadas

constantes do Anexo I � Termo de Referência -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - HADDOCK JANIO

MENDES PETILLO - desclassificou o fornecedor: PRA ARQUIVAR SERVICOS ADM DE

ORGANIZACAO DE ARQUI. No dia 10/09/2018, às 15:20:29 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 10/09/2018, às 15:20:29 horas, no lote (1) - Contratação de solução para constituir

o Repositório Arquivístico Confiável do Governo do Estado do Amazonas, a ser mantido na

infraestrutura do Data Center da PRODAM, mediante tratamento arquivístico de documentos

públicos para recuperação, avaliação, classificação, proteção, preservação, guarda,

digitalização e microfilmagem de documentos, conforme especificações detalhadas

constantes do Anexo I � Termo de Referência -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 20/09/2018, às 12:42:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 20/09/2018, às 12:42:03 horas, no lote (1) - Contratação de solução para constituir

o Repositório Arquivístico Confiável do Governo do Estado do Amazonas, a ser mantido na

infraestrutura do Data Center da PRODAM, mediante tratamento arquivístico de documentos

públicos para recuperação, avaliação, classificação, proteção, preservação, guarda,

digitalização e microfilmagem de documentos, conforme especificações detalhadas

constantes do Anexo I � Termo de Referência -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GILSON TEIXEIRA DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor: PA ARQUIVOS LTDA. No dia 20/09/2018, às 12:52:55

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/09/2018, às 12:52:55 horas, no lote (1) - Contratação de solução para constituir

o Repositório Arquivístico Confiável do Governo do Estado do Amazonas, a ser mantido na

infraestrutura do Data Center da PRODAM, mediante tratamento arquivístico de documentos

públicos para recuperação, avaliação, classificação, proteção, preservação, guarda,

digitalização e microfilmagem de documentos, conforme especificações detalhadas

constantes do Anexo I � Termo de Referência -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 05/10/2018, às 15:04:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/10/2018, às 15:04:09 horas, no lote (1) - Contratação de solução para constituir

o Repositório Arquivístico Confiável do Governo do Estado do Amazonas, a ser mantido na

infraestrutura do Data Center da PRODAM, mediante tratamento arquivístico de documentos

públicos para recuperação, avaliação, classificação, proteção, preservação, guarda,

digitalização e microfilmagem de documentos, conforme especificações detalhadas

constantes do Anexo I � Termo de Referência -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante habilitada e aprovada

pela comissão técnica na prova de conceito. No dia 29/10/2018, às 15:38:10 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/10/2018, às 15:38:10 horas, no lote (1) - Contratação de solução para constituir

o Repositório Arquivístico Confiável do Governo do Estado do Amazonas, a ser mantido na

infraestrutura do Data Center da PRODAM, mediante tratamento arquivístico de documentos

públicos para recuperação, avaliação, classificação, proteção, preservação, guarda,

digitalização e microfilmagem de documentos, conforme especificações detalhadas

constantes do Anexo I � Termo de Referência -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender as exigências do edital e

demais anexos. No dia 17/12/2018, às 15:37:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/12/2018, às 15:37:31 horas, no lote (1) - Contratação de solução para constituir

o Repositório Arquivístico Confiável do Governo do Estado do Amazonas, a ser mantido na
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infraestrutura do Data Center da PRODAM, mediante tratamento arquivístico de documentos

públicos para recuperação, avaliação, classificação, proteção, preservação, guarda,

digitalização e microfilmagem de documentos, conforme especificações detalhadas

constantes do Anexo I � Termo de Referência -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Conforme determinação da autoridade

competente, baseando-se no parecer Jurídico, a licitante não atende aos requisitos formais

exigidos para contratação, especificamente, no que tange à completude dos documentos

previstos no edital.

 

Parecer Jurídico publicado no site da PRODAM. No dia 17/12/2018, às 15:56:11 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/12/2018, às 15:56:11 horas, no lote (1) - Contratação de solução para constituir

o Repositório Arquivístico Confiável do Governo do Estado do Amazonas, a ser mantido na

infraestrutura do Data Center da PRODAM, mediante tratamento arquivístico de documentos

públicos para recuperação, avaliação, classificação, proteção, preservação, guarda,

digitalização e microfilmagem de documentos, conforme especificações detalhadas

constantes do Anexo I � Termo de Referência -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GILSON TEIXEIRA DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor: SOS-COMUNICACAO E MARKETING LTDA. No dia

17/12/2018, às 16:38:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/12/2018, às 16:38:09 horas, no lote (1) - Contratação de solução para constituir

o Repositório Arquivístico Confiável do Governo do Estado do Amazonas, a ser mantido na

infraestrutura do Data Center da PRODAM, mediante tratamento arquivístico de documentos

públicos para recuperação, avaliação, classificação, proteção, preservação, guarda,

digitalização e microfilmagem de documentos, conforme especificações detalhadas

constantes do Anexo I � Termo de Referência -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GILSON TEIXEIRA DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor: DOC SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA

LIMITADA. No dia 13/09/2019, às 15:12:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/09/2019, às 15:12:38 horas, no lote (1) - Contratação de solução para constituir

o Repositório Arquivístico Confiável do Governo do Estado do Amazonas, a ser mantido na

infraestrutura do Data Center da PRODAM, mediante tratamento arquivístico de documentos

públicos para recuperação, avaliação, classificação, proteção, preservação, guarda,

digitalização e microfilmagem de documentos, conforme especificações detalhadas

constantes do Anexo I � Termo de Referência -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarar vencedor do certame a

empresa ARCHIVUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., considerando sua aprovação
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na prova de conceito. No dia 24/09/2019, às 17:47:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

 

    No dia 24/09/2019, às 17:47:03 horas, no lote (1) - Contratação de solução para constituir

o Repositório Arquivístico Confiável do Governo do Estado do Amazonas, a ser mantido na

infraestrutura do Data Center da PRODAM, mediante tratamento arquivístico de documentos

públicos para recuperação, avaliação, classificação, proteção, preservação, guarda,

digitalização e microfilmagem de documentos, conforme especificações detalhadas

constantes do Anexo I � Termo de Referência -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que a licitante PA

ARQUIVOS manifestou imediata e motivadamente sua intenção de interpor recurso, no dia

13/09/2019, às 15h22, e constatado o escoamento do prazo legal sem que a requerente

exercesse o direito que lhe fora conferido, conforme inciso XVIII do art. 4º da Lei

10.520/2002 c/c itens 4 e 11 do Edital. Decido adjudicar o objeto da presente licitação.

 

    No dia 24/09/2019, às 17:47:03 horas, no lote (1) - Contratação de solução para constituir

o Repositório Arquivístico Confiável do Governo do Estado do Amazonas, a ser mantido na

infraestrutura do Data Center da PRODAM, mediante tratamento arquivístico de documentos

públicos para recuperação, avaliação, classificação, proteção, preservação, guarda,

digitalização e microfilmagem de documentos, conforme especificações detalhadas

constantes do Anexo I � Termo de Referência -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado

o objeto do lote da licitação á empresa ARCHIVUM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

com o valor R$ 29.979.758,83.

 

    No dia 24/08/2018, às 12:19:51 horas, a autoridade competente da licitação - FABIO

GOMES NAVECA - substitui o Pregoeiro HADDOCK JANIO MENDES PETILLO. O motivo

da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 29/08/2018, às 18:35:58 horas, a autoridade competente da licitação - FABIO

GOMES NAVECA - substitui o Pregoeiro HADDOCK JANIO MENDES PETILLO. O motivo

da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 03/09/2018, às 11:03:05 horas, o Pregoeiro da licitação - HADDOCK JANIO

MENDES PETILLO - desclassificou o fornecedor - VELLI SOLUCOES EM COMUNICACAO

LTDA - EPP, no lote (1) - Contratação de solução para constituir o Repositório Arquivístico

Confiável do Governo do Estado do Amazonas, a ser mantido na infraestrutura do Data

Center da PRODAM, mediante tratamento arquivístico de documentos públicos para

recuperação, avaliação, classificação, proteção, preservação, guarda, digitalização e

microfilmagem de documentos, conforme especificações detalhadas constantes do Anexo I �

Termo de Referência. O motivo da desclassificação foi: Não foi encaminhado, dentro do

prazo estabelecido no item 10.8 do edital, a documentação de regularidade fiscal completa e
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faltando ainda os valores e itens dos grupos D e E da proposta de preços, como também a

parte do ATIVO do Balanço Patrimonial;

�A Arrematante não apresentou  o solicitado no item 1.4.1 do Anexo 2 � Documentos de

Habilitação e

�A Arrematante apresentou Índice de Liquidez Geral de 0,177 não atendendo ao exigido no

item 1.4.3 do Anexo 2 � Documentos de Habilitação.

 

    No dia 10/09/2018, às 15:19:48 horas, o Pregoeiro da licitação - HADDOCK JANIO

MENDES PETILLO - desclassificou o fornecedor - PRA ARQUIVAR SERVICOS ADM DE

ORGANIZACAO DE ARQUI, no lote (1) - Contratação de solução para constituir o

Repositório Arquivístico Confiável do Governo do Estado do Amazonas, a ser mantido na

infraestrutura do Data Center da PRODAM, mediante tratamento arquivístico de documentos

públicos para recuperação, avaliação, classificação, proteção, preservação, guarda,

digitalização e microfilmagem de documentos, conforme especificações detalhadas

constantes do Anexo I � Termo de Referência. O motivo da desclassificação foi: Cingido aos

princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo.

Resolvo por desclassificar a licitante pelo não atendimento ao requisito de aplicação da

proporcionalidade na proposta final de preços, para os itens dos Grupos A, B, C, D e E, com

base no solicitado no Anexo C do Termo de Referência.

 

    No dia 13/09/2018, às 10:03:57 horas, a autoridade competente da licitação - FABIO

GOMES NAVECA - substitui o Pregoeiro HADDOCK JANIO MENDES PETILLO. O motivo

da alteração foi o seguinte: Por motivo de férias do pregoeiro atual, substituo.

 

    No dia 13/09/2018, às 11:33:22 horas, a autoridade competente da licitação - FABIO

GOMES NAVECA - substitui o Pregoeiro GILSON TEIXEIRA DE SOUZA. O motivo da

alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 20/09/2018, às 12:42:02 horas, o Pregoeiro da licitação - GILSON TEIXEIRA DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - PA ARQUIVOS LTDA, no lote (1) - Contratação de

solução para constituir o Repositório Arquivístico Confiável do Governo do Estado do

Amazonas, a ser mantido na infraestrutura do Data Center da PRODAM, mediante

tratamento arquivístico de documentos públicos para recuperação, avaliação, classificação,

proteção, preservação, guarda, digitalização e microfilmagem de documentos, conforme

especificações detalhadas constantes do Anexo I � Termo de Referência. O motivo da

desclassificação foi: Após Parecer Técnico Conclusivo, anexo ao site, informamos que a

Licitante PA encontra-se desabilitada por não ter atendido as exigências do ITEM 18.21 do

Termo de Referência (Prova de Conceito).

 

    No dia 02/10/2018, às 17:48:46 horas, a autoridade competente da licitação - FABIO
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GOMES NAVECA - substitui o Pregoeiro GILSON TEIXEIRA DE SOUZA. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após retorno de férias do Pregoeiro original, retorno o processo ao

mesmo.

 

    No dia 29/10/2018, às 11:02:18 horas, a autoridade competente da licitação - FABIO

GOMES NAVECA - substitui o Pregoeiro HADDOCK JANIO MENDES PETILLO. O motivo

da alteração foi o seguinte: Publicar a ata da licitação.

 

    No dia 29/10/2018, às 15:42:12 horas, a autoridade competente da licitação - FABIO

GOMES NAVECA - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    No dia 17/12/2018, às 14:17:45 horas, a autoridade competente da licitação - FABIO

GOMES NAVECA - substitui o Pregoeiro HADDOCK JANIO MENDES PETILLO. O motivo

da alteração foi o seguinte: Pregoeiro atual solicitou saída da comissão de licitação. Por este

motivo substituo.

 

    No dia 17/12/2018, às 15:56:10 horas, o Pregoeiro da licitação - GILSON TEIXEIRA DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - SOS-COMUNICACAO E MARKETING LTDA, no lote

(1) - Contratação de solução para constituir o Repositório Arquivístico Confiável do Governo

do Estado do Amazonas, a ser mantido na infraestrutura do Data Center da PRODAM,

mediante tratamento arquivístico de documentos públicos para recuperação, avaliação,

classificação, proteção, preservação, guarda, digitalização e microfilmagem de documentos,

conforme especificações detalhadas constantes do Anexo I � Termo de Referência. O motivo

da desclassificação foi: A licitante NÃO atende aos requisitos formais exigidos para

contratação, especificamente, no que tange à completude dos documentos

previstos no item 17.2, Anexo 1 � Termo de Referência.

 

    No dia 17/12/2018, às 16:38:08 horas, o Pregoeiro da licitação - GILSON TEIXEIRA DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - DOC SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA

LIMITADA, no lote (1) - Contratação de solução para constituir o Repositório Arquivístico

Confiável do Governo do Estado do Amazonas, a ser mantido na infraestrutura do Data

Center da PRODAM, mediante tratamento arquivístico de documentos públicos para

recuperação, avaliação, classificação, proteção, preservação, guarda, digitalização e

microfilmagem de documentos, conforme especificações detalhadas constantes do Anexo I �

Termo de Referência. O motivo da desclassificação foi: Considerando o empate ficto

estabelecido no certame, desclassifico a licitante DOC SECURITY SERVICOS DE

INFORMATICA LIMITADA, em conformidade com os artigos 44 e 45 da Lei Complementar

123/2006.

Em caso de não atendimento da ME/EPP aos requisitos editalícios, a licitante ora

desclassificada será devidamente reclassificada para apresentação dos documentos de
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habilitação.

 

    No dia 11/09/2019, às 17:48:37 horas, a autoridade competente da licitação - JOAO

GUILHERME DE MORAES SILVA - substitui o Pregoeiro GILSON TEIXEIRA DE SOUZA. O

motivo da alteração foi o seguinte: O Sr. Gilson Teixeira de Souza não faz mais parte da

Equipe de Pregoeiros, por tal motivo está sendo substituido.

 

    No dia 24/09/2019, às 17:36:41 horas, no lote (1) - Contratação de solução para constituir

o Repositório Arquivístico Confiável do Governo do Estado do Amazonas, a ser mantido na

infraestrutura do Data Center da PRODAM, mediante tratamento arquivístico de documentos

públicos para recuperação, avaliação, classificação, proteção, preservação, guarda,

digitalização e microfilmagem de documentos, conforme especificações detalhadas

constantes do Anexo I � Termo de Referência. constatado o escoamento do prazo legal sem

que a requerente exercesse o direito que lhe fora conferido, conforme inciso XVIII do art. 4º

da Lei 10.520/2002 c/c itens 4 e 11 do Edital. 

 

    No dia 27/09/2019, às 16:59:58 horas, a autoridade competente da licitação - JOAO

GUILHERME DE MORAES SILVA - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    Diante do registro de intenção  do representante PATRICIA DE OLIVEIRA SOUSA

JACOME da empresa PRA ARQUIVAR SERVICOS ADM DE ORGANIZACAO DE ARQUI

no lote (1) - Contratação de solução para constituir o Repositório Arquivístico Confiável do

Governo do Estado do Amazonas, a ser mantido na infraestrutura do Data Center da

PRODAM, mediante tratamento arquivístico de documentos públicos para recuperação,

avaliação, classificação, proteção, preservação, guarda, digitalização e microfilmagem de

documentos, conforme especificações detalhadas constantes do Anexo I � Termo de

Referência,  do representante LUCAS BRITTO PEREIRA da empresa PA ARQUIVOS LTDA

no lote (1) - Contratação de solução para constituir o Repositório Arquivístico Confiável do

Governo do Estado do Amazonas, a ser mantido na infraestrutura do Data Center da

PRODAM, mediante tratamento arquivístico de documentos públicos para recuperação,

avaliação, classificação, proteção, preservação, guarda, digitalização e microfilmagem de

documentos, conforme especificações detalhadas constantes do Anexo I � Termo de

Referência,  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
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Pregoeiro da disputa

 

JOAO GUILHERME DE MORAES SILVA

Autoridade Competente

 

PAULA TAVARES AMORIM

Membro Equipe Apoio

 

JOSENEI CAMPELO GOMES

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
10.720.502/0001-40 ANDRE LIMA DE SOUZA EIRELI - EPP

18.716.652/0001-92 ARCHIVUM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

21.137.729/0001-84 DOC SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LIMITADA

34.409.656/0001-84 PA ARQUIVOS LTDA

08.516.802/0001-60 PRA ARQUIVAR SERVICOS ADM DE ORGANIZACAO DE ARQUI

09.544.532/0001-64 ROYAL GESTAO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

04.744.134/0001-78 SOS-COMUNICACAO E MARKETING LTDA

03.311.116/0001-30 TCI BPO-TECNOLOGIA CON. E INF. S.A. EM RECUPERACAO

18.519.828/0001-16 VELLI SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - EPP
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