
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

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

 

    Licitação: (Ano: 2019/ PRODAM / Nº Processo: PE 02/2019)

 

     às 15:01:19 horas do dia 10/04/2019 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 02/2019 - 2019/02/2019 que tem por objeto Contratação de empresa especializada em

serviços de impressão de relatórios, incluindo impressoras, com tecnologias laser ou LED

monocromática, com manutenção preventiva e corretiva das impressoras, conforme

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

convocatório.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Serviços de impressão de relatórios com manutenção e locação de impressoras,

conforme especificações e quantidades especificadas no TR

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Serviços de impressão de relatórios com manutenção e locação de impressoras,

conforme especificações e quantidades especificadas no TR

 

    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

Data-Hora Fornecedor Proposta

01/04/2019 13:57:35:966 AMAZONAS COPIADORAS EIRELI  R$ 266.400,00

10/04/2019 08:42:14:879 M L P COSTA EPP  R$ 859.000,00

10/04/2019 08:39:12:062 VIRTUAL SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA  R$ 450.000,00

10/04/2019 09:58:03:738 ROYAL GESTAO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  R$ 434.400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/04/2019 15:23:40:326 VIRTUAL SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA  R$ 124.995,00

10/04/2019 15:23:04:382 AMAZONAS COPIADORAS EIRELI  R$ 125.000,00

10/04/2019 15:23:53:529 M L P COSTA EPP  R$ 407.880,00

10/04/2019 15:10:48:079 ROYAL GESTAO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  R$ 408.000,00
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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 10/04/2019, às 15:26:05 horas, no lote (1) - Serviços de impressão de relatórios

com manutenção e locação de impressoras, conforme especificações e quantidades

especificadas no TR -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/04/2019,

às 15:39:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2019, às 15:39:00 horas, no lote (1) - Serviços de impressão de relatórios

com manutenção e locação de impressoras, conforme especificações e quantidades

especificadas no TR -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Por atender todas as condições técnicas e habilitatórias do objeto

licitado, declaro vencedor do certame a licitante VIRTUAL SISTEMAS DE IMPRESSÃO

LTDA. No dia 26/04/2019, às 16:56:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/04/2019, às 16:56:28 horas, no lote (1) - Serviços de impressão de relatórios

com manutenção e locação de impressoras, conforme especificações e quantidades

especificadas no TR -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - PAULA TAVARES AMORIM - desclassificou o

fornecedor: VIRTUAL SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA. No dia 06/05/2019, às 15:58:56

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/05/2019, às 15:58:55 horas, no lote (1) - Serviços de impressão de relatórios

com manutenção e locação de impressoras, conforme especificações e quantidades

especificadas no TR -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Por atender as condições editalícias, declaro vencedor desse

certame. No dia 06/05/2019, às 15:59:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/05/2019, às 15:59:33 horas, no lote (1) - Serviços de impressão de relatórios

com manutenção e locação de impressoras, conforme especificações e quantidades

especificadas no TR -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: corrigir valor. No dia 06/05/2019, às 16:00:34 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/05/2019, às 16:00:34 horas, no lote (1) - Serviços de impressão de relatórios

com manutenção e locação de impressoras, conforme especificações e quantidades

especificadas no TR -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Por atender as condições editalícias, declaro a licitante vencedora

desse certame. No dia 30/05/2019, às 18:29:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 30/05/2019, às 18:29:26 horas, no lote (1) - Serviços de impressão de relatórios

com manutenção e locação de impressoras, conforme especificações e quantidades

especificadas no TR -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: De acordo com a decisão da pregoeira, adjudico este processo.

 

    No dia 30/05/2019, às 18:29:26 horas, no lote (1) - Serviços de impressão de relatórios

com manutenção e locação de impressoras, conforme especificações e quantidades

especificadas no TR -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa AMAZONAS COPIADORAS EIRELI com o valor R$ 124.999,92.

 

    No dia 26/04/2019, às 16:56:28 horas, o Pregoeiro da licitação - PAULA TAVARES

AMORIM - desclassificou o fornecedor - VIRTUAL SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA, no

lote (1) - Serviços de impressão de relatórios com manutenção e locação de impressoras,

conforme especificações e quantidades especificadas no TR. O motivo da desclassificação

foi: Conforme relatório de exposição de motivos mediante análise das razões e

contrarrazões apresentados.

 

    No dia 30/05/2019, às 18:43:41 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 DIEGO DANTAS CESTARO da empresa

AMAZONAS COPIADORAS EIRELI no lote (1) - Serviços de impressão de relatórios com

manutenção e locação de impressoras, conforme especificações e quantidades

especificadas no TR,  do representante ROBERTO DE SOUZA LOPES da empresa ROYAL

GESTAO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA no lote (1) - Serviços de impressão de

relatórios com manutenção e locação de impressoras, conforme especificações e

quantidades especificadas no TR,  do representante ROBERTO DE SOUZA LOPES da

empresa ROYAL GESTAO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA no lote (1) - Serviços de

impressão de relatórios com manutenção e locação de impressoras, conforme

especificações e quantidades especificadas no TR,  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.

 

PAULA TAVARES AMORIM

Pregoeiro da disputa
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JOAO GUILHERME DE MORAES SILVA

Autoridade Competente

 

AMELIA DE SOUZA FERNANDES

Membro Equipe Apoio

 

KLEPER OSORIO NUNES

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
01.657.353/0001-21 AMAZONAS COPIADORAS EIRELI

07.217.926/0001-82 M L P COSTA EPP

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

05.133.495/0001-40 VIRTUAL SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA
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