
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência:  PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZ S A -

PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PRODAM - (AM)

 

    Licitação: (Ano: 2020/ PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZ S A / Nº

Processo: 1849.2020)

 

     às 11:23:02 horas do dia 22/10/2020 no endereço RUA JONATHAS PEDROSA-1937,

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

disputa Sr(a). 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: 1849.2020 - 2020/07/2020 que tem por objeto Contratação de empresa

especializada para aquisição de 01 (um) sistema ininterrupto de energia  No-break,

instalação, treinamento, inicialização do equipamento,

testes e especificação de toda a adaptação da infraestrutura elétrica necessária para que se

possa realizar a instalação do No-break.

 

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para aquisição de 01 (um) sistema

ininterrupto de energia � No-break, instalação, treinamento, inicialização do equipamento,

testes e especificação de toda a adaptação da infraestrutura elétrica necessária para que se

possa realizar a instalação do No-break.

 

    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 22/10/2020, às 15:46:15 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

Data-Hora Fornecedor Lance

22/10/2020 15:23:56:046 RTA - REDE DE TECNOLOG AVANCADA LTDA EM
RECUPERACA  R$ 200.000,00

22/10/2020 15:22:48:333 TOTAL SUPORTE COM. DE EQUIP. E SERVICOS DE
TECNOLO  R$ 248.000,00

21/10/2020 14:50:22:160 AJL SERVICOS LTDA EPP  R$ 437.981,00

21/10/2020 10:35:33:972 PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA  R$ 589.021,00
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para aquisição de 01 (um) sistema ininterrupto de energia � No-break, instalação,

treinamento, inicialização do equipamento, testes e especificação de toda a adaptação da

infraestrutura elétrica necessária para que se possa realizar a instalação do No-break. -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 12/11/2020, às

08:58:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/11/2020, às 08:58:30 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para aquisição de 01 (um) sistema ininterrupto de energia � No-break, instalação,

treinamento, inicialização do equipamento, testes e especificação de toda a adaptação da

infraestrutura elétrica necessária para que se possa realizar a instalação do No-break. -  a

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

coordenador - JOSENEI CAMPELO GOMES - desclassificou o fornecedor: RTA - REDE DE

TECNOLOG AVANCADA LTDA EM RECUPERACA. No dia 12/11/2020, às 12:09:35 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/11/2020, às 12:09:35 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para aquisição de 01 (um) sistema ininterrupto de energia � No-break, instalação,

treinamento, inicialização do equipamento, testes e especificação de toda a adaptação da

infraestrutura elétrica necessária para que se possa realizar a instalação do No-break. -  a

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

coordenador - JOSENEI CAMPELO GOMES - desclassificou o fornecedor: TOTAL

SUPORTE COM. DE EQUIP. E SERVICOS DE TECNOLO. No dia 16/11/2020, às 10:42:58

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/11/2020, às 10:42:58 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para aquisição de 01 (um) sistema ininterrupto de energia � No-break, instalação,

treinamento, inicialização do equipamento, testes e especificação de toda a adaptação da

infraestrutura elétrica necessária para que se possa realizar a instalação do No-break. -  a

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

coordenador - JOSENEI CAMPELO GOMES - desclassificou o fornecedor: AJL SERVICOS

LTDA EPP. No dia 27/11/2020, às 10:46:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/11/2020, às 10:46:53 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para aquisição de 01 (um) sistema ininterrupto de energia � No-break, instalação,

treinamento, inicialização do equipamento, testes e especificação de toda a adaptação da

infraestrutura elétrica necessária para que se possa realizar a instalação do No-break. -  a

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

SENHORES LICITANTES: Recebemos a proposta de preços da licitante vencedora, bem

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

Desta forma declaro vencedor a empresa, PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA

LTDA. No dia 01/12/2020, às 10:06:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/12/2020, às 10:06:49 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para aquisição de 01 (um) sistema ininterrupto de energia � No-break, instalação,

treinamento, inicialização do equipamento, testes e especificação de toda a adaptação da

infraestrutura elétrica necessária para que se possa realizar a instalação do No-break. -  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 do certame PROINFO

PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.

 

    No dia 01/12/2020, às 10:06:49 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para aquisição de 01 (um) sistema ininterrupto de energia � No-break, instalação,

treinamento, inicialização do equipamento, testes e especificação de toda a adaptação da

infraestrutura elétrica necessária para que se possa realizar a instalação do No-break. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA com o valor R$ 450.000,00.

 

    No dia 22/10/2020, às 11:45:24 horas, o Pregoeiro da licitação - JOSENEI CAMPELO

GOMES - desclassificou a proposta do fornecedor - MM COMERCIO E LOCACAO DE

ELETRO ELETRONICOS EIRELI, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para

aquisição de 01 (um) sistema ininterrupto de energia � No-break, instalação, treinamento,

inicialização do equipamento, testes e especificação de toda a adaptação da infraestrutura

elétrica necessária para que se possa realizar a instalação do No-break. O motivo da

desclassificação foi: Prezado fornecedor, a descrição apresentada do produto não atende ao

edital. O nível de tensão apresentado na descrição do produto não é compatível com o nível

de tensão especificado no edital que é de 127V entre fase e neutro.

 

    No dia 12/11/2020, às 08:58:30 horas, o Pregoeiro da licitação - JOSENEI CAMPELO

GOMES - desclassificou o fornecedor - RTA - REDE DE TECNOLOG AVANCADA LTDA EM

RECUPERACA, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para aquisição de 01

(um) sistema ininterrupto de energia � No-break, instalação, treinamento, inicialização do

equipamento, testes e especificação de toda a adaptação da infraestrutura elétrica

necessária para que se possa realizar a instalação do No-break. O motivo da

desclassificação foi: Por não cumprir o subitem 1.5.4 do anexo 2.

A decisão do Juiz de direito Dr.Tiago Henrique Papaterra Limongi não isenta a empresa de

apresentar a Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
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    No dia 12/11/2020, às 12:09:34 horas, o Pregoeiro da licitação - JOSENEI CAMPELO

GOMES - desclassificou o fornecedor - TOTAL SUPORTE COM. DE EQUIP. E SERVICOS

DE TECNOLO, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para aquisição de 01

(um) sistema ininterrupto de energia � No-break, instalação, treinamento, inicialização do

equipamento, testes e especificação de toda a adaptação da infraestrutura elétrica

necessária para que se possa realizar a instalação do No-break. O motivo da

desclassificação foi: Inabilitado por não cumprir o item 10.1, 10.2, 10.3 do anexo 1.

 

    No dia 16/11/2020, às 10:42:58 horas, o Pregoeiro da licitação - JOSENEI CAMPELO

GOMES - desclassificou o fornecedor - AJL SERVICOS LTDA EPP, no lote (1) -

Contratação de empresa especializada para aquisição de 01 (um) sistema ininterrupto de

energia � No-break, instalação, treinamento, inicialização do equipamento, testes e

especificação de toda a adaptação da infraestrutura elétrica necessária para que se possa

realizar a instalação do No-break. O motivo da desclassificação foi: Ausência de Atestado de

Capacidade Técnica compatível com o exigido no TR do Edital e incompatibilidade técnica

do equipamento.

 

    No dia 10/06/2021, às 17:16:51 horas, a autoridade competente da licitação - LINCOLN

NUNES DA SILVA - alterou a situação da licitação para revogada. O motivo da alteração foi

o seguinte: Conforme o termo de revogação publicado no site da Prodam e no site

licitações_e do BB.

 

    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

 

Proponentes:
14.743.529/0001-00 AJL SERVICOS LTDA EPP

07.791.057/0001-03 MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI

34.525.303/0001-40 PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

00.429.640/0001-11 RTA - REDE DE TECNOLOG AVANCADA LTDA EM RECUPERACA

28.410.901/0001-70 TOTAL SUPORTE COM. DE EQUIP. E SERVICOS DE TECNOLO
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