
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

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

 

    Licitação: (Ano: 2020/ PRODAM / Nº Processo: SPROWEB 600.2020)

 

     às 14:30:56 horas do dia 01/09/2020 no endereço RUA JONATHAS PEDROSA-1937,

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

disputa Sr(a). THALES GOMES WANDERLEY, e a respectiva Equipe de Apoio, designado

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

Processo: SPROWEB 600.2020 - 2020/04/2020 que tem por objeto Aquisição de café e

açúcar, na modalidade REGISTRO DE PREÇOS, para serem utilizados na empresa

Processamento de Dados Amazonas S.A., localizada na Rua Jonathas Pedrosa, 1937.

Bairro: Praça 14 de Janeiro, conforme especificações detalhadas constantes do Anexo I 

Termo de Referência, deste Edital.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Açúcar cristal granulado de 1ª qualidade, em embalagens resistentes contendo

1kg. Quantidade: 2.100 pacotes.

Lote (2) - Café torrado e moído, Com selo de pureza ABIC, apresentação: torrado e moído

sem misturas, embalagem: a vácuo, características, aspecto cor, odor e sabor próprios,

unidade de fornecimento: Pacote de 500g. Quantidade: 2.300 pacotes.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Açúcar cristal granulado de 1ª qualidade, em embalagens resistentes contendo

1kg. Quantidade: 2.100 pacotes.

Data-Hora Fornecedor Proposta

01/09/2020 10:26:31:899 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA RAMAN LTDA  R$ 3,50

31/08/2020 18:03:20:179 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA
LTDA  R$ 7.700,00

30/08/2020 23:42:03:243 F ALVES DOS SANTOS JUNIOR  R$ 10.290,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

01/09/2020 10:31:01:820 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA RAMAN LTDA  R$ 9,75

31/08/2020 18:03:20:179 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA
LTDA  R$ 26.000,00

30/08/2020 23:42:03:243 F ALVES DOS SANTOS JUNIOR  R$ 36.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (2) - Café torrado e moído, Com selo de pureza ABIC, apresentação: torrado e moído

sem misturas, embalagem: a vácuo, características, aspecto cor, odor e sabor próprios,

unidade de fornecimento: Pacote de 500g. Quantidade: 2.300 pacotes.

 

    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 01/09/2020, às 15:20:35 horas, no lote (1) - Açúcar cristal granulado de 1ª

qualidade, em embalagens resistentes contendo 1kg. Quantidade: 2.100 pacotes. -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 01/09/2020, às

15:27:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/09/2020, às 15:27:04 horas, no lote (1) - Açúcar cristal granulado de 1ª

qualidade, em embalagens resistentes contendo 1kg. Quantidade: 2.100 pacotes. -  a

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

coordenador - THALES GOMES WANDERLEY - desclassificou o fornecedor: R DA S

AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA. No dia 01/09/2020, às 15:28:00

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (1) - Açúcar cristal granulado de 1ª qualidade, em embalagens resistentes

contendo 1kg. Quantidade: 2.100 pacotes. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 01/09/2020, às 15:20:53 horas, no lote (2) - Café torrado e moído, Com selo de

pureza ABIC, apresentação: torrado e moído sem misturas, embalagem: a vácuo,

características, aspecto cor, odor e sabor próprios, unidade de fornecimento: Pacote de

500g. Quantidade: 2.300 pacotes. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 01/09/2020, às 15:27:16 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

01/09/2020 14:41:44:158 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA
LTDA  R$ 7.600,00

30/08/2020 23:42:03:243 F ALVES DOS SANTOS JUNIOR  R$ 10.290,00

Data-Hora Fornecedor Lance

01/09/2020 14:42:00:449 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA
LTDA  R$ 25.950,00

30/08/2020 23:42:03:243 F ALVES DOS SANTOS JUNIOR  R$ 36.800,00
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    No dia 01/09/2020, às 15:27:16 horas, no lote (2) - Café torrado e moído, Com selo de

pureza ABIC, apresentação: torrado e moído sem misturas, embalagem: a vácuo,

características, aspecto cor, odor e sabor próprios, unidade de fornecimento: Pacote de

500g. Quantidade: 2.300 pacotes. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - THALES GOMES WANDERLEY -

desclassificou o fornecedor: R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA

LTDA. No dia 01/09/2020, às 15:28:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (2) - Café torrado e moído, Com selo de pureza ABIC, apresentação: torrado e

moído sem misturas, embalagem: a vácuo, características, aspecto cor, odor e sabor

próprios, unidade de fornecimento: Pacote de 500g. Quantidade: 2.300 pacotes. - nenhum

fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 01/09/2020, às 10:26:31 horas, o Pregoeiro da licitação - THALES GOMES

WANDERLEY - desclassificou a proposta do fornecedor - IMPORTADORA E

DISTRIBUIDORA RAMAN LTDA, no lote (1) - Açúcar cristal granulado de 1ª qualidade, em

embalagens resistentes contendo 1kg. Quantidade: 2.100 pacotes. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico o licitante devido a Proposta de preços para o lote 01 não

estar em conformidade com o ANEXO 1-A do Edital 004/2020.

 

    No dia 01/09/2020, às 10:31:01 horas, o Pregoeiro da licitação - THALES GOMES

WANDERLEY - desclassificou a proposta do fornecedor - IMPORTADORA E

DISTRIBUIDORA RAMAN LTDA, no lote (2) - Café torrado e moído, Com selo de pureza

ABIC, apresentação: torrado e moído sem misturas, embalagem: a vácuo, características,

aspecto cor, odor e sabor próprios, unidade de fornecimento: Pacote de 500g. Quantidade:

2.300 pacotes. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico o licitante por não estar em

acordo com Anexo 1-A do Edital 004/2020 em relação ao valor total e a especificação do

item 01, lote 02.

 

    No dia 01/09/2020, às 15:27:04 horas, o Pregoeiro da licitação - THALES GOMES

WANDERLEY - desclassificou o fornecedor - R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL

DE LIMPEZA LTDA, no lote (1) - Açúcar cristal granulado de 1ª qualidade, em embalagens

resistentes contendo 1kg. Quantidade: 2.100 pacotes. O motivo da desclassificação foi:

Fornecedor desclassificado por não atender ao anexo 6 -  Tabela de Preço Máximo - do

pregão eletrônico SRP Nº 04/2020. Lance ofertado acima do valor limite constante no anexo

6 do Edital 04/2020.

 

    No dia 01/09/2020, às 15:27:16 horas, o Pregoeiro da licitação - THALES GOMES

WANDERLEY - desclassificou o fornecedor - R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL
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DE LIMPEZA LTDA, no lote (2) - Café torrado e moído, Com selo de pureza ABIC,

apresentação: torrado e moído sem misturas, embalagem: a vácuo, características, aspecto

cor, odor e sabor próprios, unidade de fornecimento: Pacote de 500g. Quantidade: 2.300

pacotes. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor desclassificado por não atender ao

anexo 6 -  Tabela de Preço Máximo - do pregão eletrônico SRP Nº 04/2020. Lance ofertado

acima do valor limite constante no anexo 6 do Edital 04/2020.

 

    No dia 01/09/2020, às 15:28:00 horas, o Pregoeiro da licitação - THALES GOMES

WANDERLEY - desclassificou o fornecedor - F ALVES DOS SANTOS JUNIOR, no lote (1) -

Açúcar cristal granulado de 1ª qualidade, em embalagens resistentes contendo 1kg.

Quantidade: 2.100 pacotes. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor desclassificado

por não atender ao anexo 6 -  Tabela de Preço Máximo - do pregão eletrônico SRP Nº

04/2020. Lance ofertado acima do valor limite constante no anexo 6 do Edital 04/2020.

 

    No dia 01/09/2020, às 15:28:11 horas, o Pregoeiro da licitação - THALES GOMES

WANDERLEY - desclassificou o fornecedor - F ALVES DOS SANTOS JUNIOR, no lote (2) -

Café torrado e moído, Com selo de pureza ABIC, apresentação: torrado e moído sem

misturas, embalagem: a vácuo, características, aspecto cor, odor e sabor próprios, unidade

de fornecimento: Pacote de 500g. Quantidade: 2.300 pacotes. O motivo da desclassificação

foi: Fornecedor desclassificado por não atender ao anexo 6 -  Tabela de Preço Máximo - do

pregão eletrônico SRP Nº 04/2020. Lance ofertado acima do valor limite constante no anexo

6 do Edital 04/2020.

 

    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.

 

THALES GOMES WANDERLEY

Pregoeiro da disputa

 

JOAO GUILHERME DE MORAES SILVA

Autoridade Competente

 

QUEZIA CRISTINA CANTUARIO DE ANDRADE

Membro Equipe Apoio

 

JOSE RODRIGO ORESTES DE SOUSA

Membro Equipe Apoio

 

JOSENEI CAMPELO GOMES
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Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
27.985.750/0001-16 F ALVES DOS SANTOS JUNIOR

05.511.696/0001-34 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA RAMAN LTDA

04.003.942/0001-84 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA
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