
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência:  PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZ S A -

PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PRODAM - (AM)

 

    Licitação: (Ano: 2021/ PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZ S A / Nº

Processo: SIGED 1368.2021-00)

 

     às 10:17:29 horas do dia 10/11/2021 no endereço RUA JONATHAS PEDROSA-1937,

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

disputa Sr(a). JOSENEI CAMPELO GOMES, e a respectiva Equipe de Apoio, designado

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

Processo: SIGED 1368.2021-00 - 2021/07/2021 que tem por objeto Contratação de 02

(duas) pessoas jurídicas distintas para fornecimento de solução de acesso à Internet de

forma síncrona, dedicada, com velocidade de até 10Gbps, disponibilidade 24 (vinte e quatro)

horas por dia nos 7 (sete) dias da semana, com instalação, manutenção, suporte, proteção

Anti-DDoS na nuvem e local, fornecimento de materiais e equipamentos, conforme

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

Instrumento convocatório.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Lote 1 - Link de dados para acesso dedicado à internet

Lote (2) - Lote 2 - Link de dados para acesso dedicado à internet

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Lote 1 - Link de dados para acesso dedicado à internet

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/11/2021 17:04:05:321 CLARO SA  R$ 682.584,30

09/11/2021 12:49:26:457 MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA  R$ 1.476.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/11/2021 16:22:22:597 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL  R$ 150.000,00

09/11/2021 17:04:05:321 CLARO SA  R$ 682.584,30

09/11/2021 12:49:26:457 MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA  R$ 1.476.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/11/2021 16:24:19:310 CLARO SA  R$ 682.564,30

09/11/2021 12:49:26:457 MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA  R$ 1.476.000,00
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Lote (2) - Lote 2 - Link de dados para acesso dedicado à internet

 

    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 11/11/2021, às 10:39:41 horas, no lote (1) - Lote 1 - Link de dados para acesso

dedicado à internet -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia

16/11/2021, às 16:21:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/11/2021, às 16:21:55 horas, no lote (1) - Lote 1 - Link de dados para acesso

dedicado à internet -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: SENHORES LICITANTES: Informo-vos que a proposta de preço

bem como a documentação de habilitação empresa arrematante atendem ao instrumento

convocatório. Desta forma declaro vencedor a empresa CLARO SA. No dia 16/11/2021, às

17:54:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/11/2021, às 17:54:58 horas, no lote (1) - Lote 1 - Link de dados para acesso

dedicado à internet -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Considerando o atendimento do licitante ao instrumento convocatório e não

havendo a manifestação interposição de recurso, adjudico o lote 1 ao vencedor CLARO SA.

No dia 06/12/2021, às 15:18:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/12/2021, às 15:18:08 horas, no lote (1) - Lote 1 - Link de dados para acesso

dedicado à internet -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: O preço ofertado pelo licitante está acima do nosso preço máximo. No dia

06/12/2021, às 16:00:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/12/2021, às 16:00:36 horas, no lote (1) - Lote 1 - Link de dados para acesso

dedicado à internet -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Recebemos a proposta de preços da licitante vencedora, bem como

a documentação de habilitação. Informo-vos que as mesmas atendem ao instrumento

Data-Hora Fornecedor Lance

11/11/2021 11:05:12:839 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL  R$ 137.735,50

11/11/2021 11:04:52:782 CLARO SA  R$ 145.000,00

09/11/2021 12:49:26:457 MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA  R$ 1.476.000,00
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convocatório. Desta forma declaro vencedora a empresa, CLARO SA. No dia 06/12/2021, às

16:39:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/12/2021, às 16:39:51 horas, no lote (1) - Lote 1 - Link de dados para acesso

dedicado à internet -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Considerando o atendimento do licitante ao instrumento convocatório e não

havendo a manifestação interposição de recurso, adjudico o objeto ao vencedor CLARO SA.

 

    No dia 06/12/2021, às 16:39:51 horas, no lote (1) - Lote 1 - Link de dados para acesso

dedicado à internet -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa CLARO SA com o valor R$ 42.865,00.

 

    No dia 11/11/2021, às 11:22:00 horas, no lote (2) - Lote 2 - Link de dados para acesso

dedicado à internet -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia

16/11/2021, às 17:59:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/11/2021, às 17:59:02 horas, no lote (2) - Lote 2 - Link de dados para acesso

dedicado à internet -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: O coordenador - JOSENEI CAMPELO GOMES - desclassificou o fornecedor:

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. No dia 17/11/2021, às 10:09:03 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/11/2021, às 10:09:03 horas, no lote (2) - Lote 2 - Link de dados para acesso

dedicado à internet -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: O coordenador - JOSENEI CAMPELO GOMES - desclassificou o fornecedor:

CLARO SA. No dia 19/11/2021, às 12:07:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (2) - Lote 2 - Link de dados para acesso dedicado à internet - nenhum fornecedor

foi declarado vencedor.

 

    No dia 16/11/2021, às 17:59:02 horas, o Pregoeiro da licitação - JOSENEI CAMPELO

GOMES - desclassificou o fornecedor - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, no lote (2)

- Lote 2 - Link de dados para acesso dedicado à internet. O motivo da desclassificação foi: O

menor valor ofertado pela licitante para lote 2 está acima do valor estimado.

 

    No dia 17/11/2021, às 10:09:03 horas, o Pregoeiro da licitação - JOSENEI CAMPELO

GOMES - desclassificou o fornecedor - CLARO SA, no lote (2) - Lote 2 - Link de dados para

acesso dedicado à internet. O motivo da desclassificação foi: Conforme item 11.1.2 do

edital, que veda a adjudicação nos dois lotes para o mesmo fornecedor.
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    No dia 19/11/2021, às 12:07:14 horas, o Pregoeiro da licitação - JOSENEI CAMPELO

GOMES - desclassificou o fornecedor - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES

LTDA, no lote (2) - Lote 2 - Link de dados para acesso dedicado à internet. O motivo da

desclassificação foi: A arrematante não apresentou em nenhum dos seus atestados as

ARTs e comprovação de que possui serviço de Anti-DDos local (instalado na sede de algum

cliente), conforme itens 14.3, 8.1.27, 8.2.11 do Termo de Referência.

 

    No dia 19/11/2021, às 15:28:45 horas, no lote (2) - Lote 2 - Link de dados para acesso

dedicado à internet. A arrematante não apresentou em nenhum dos seus atestados as ARTs

conforme item 14.3 do termo

de referência. 

 

    No dia 15/12/2021, às 18:50:11 horas, a autoridade competente da licitação - LINCOLN

NUNES DA SILVA - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    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.

 

JOSENEI CAMPELO GOMES

Pregoeiro da disputa

 

LINCOLN NUNES DA SILVA

Autoridade Competente

 

ENDEL BATISTA PASSOS

Membro Equipe Apoio

 

THALES GOMES WANDERLEY

Membro Equipe Apoio

 

CLEANE VIDAL TEIXEIRA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
40.432.544/0001-47 CLARO SA

08.219.232/0001-47 MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA

76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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