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Pregão Eletrônico
Este pregão possui 1 Ata Complementar

Ver Ata Original   

927131.112021 .61362 .4324 .100650417340

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A - PRODAM

 
Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1

Nº 00011/2021
 

Às 15:45 horas do dia 08 de fevereiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros
da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal portaria 88/2021 de 28/04/2021, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 2409/2021-77, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00011/2021. Modo
de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada para contratação, pelo menor preço global, de
empresa especializada na prestação de serviços de natureza contínua de conservação, limpeza e manutenção
predial, com fornecimento de mão-de-obra, material de limpeza, EPIs e equipamentos, para a PRODAM –
Processamento de Dados Amazonas S.A., tendo em vista Em virtude da procedência do Recurso, retorno a fase para
classificar a empresa PRESTA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI..

Item: 1
Descrição: Serviço Especializado de Limpeza
Descrição Complementar: Contratação de empresa especializada para contratação, pelo menor preço global, de
empresa especializada na prestação de serviços de natureza contínua de conservação, limpeza e manutenção
predial, com fornecimento de mão-de-obra, material de limpeza, EPIs e equipamentos, para a PRODAM –
Processamento de Dados Amazonas S.A.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 537.766,5000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: PRESTA SERVICOS TECNICOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 504.923,8200 e com valor
negociado a R$ 504.920,0400 .

Histórico
Item: 1 - Serviço Especializado de Limpeza

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de fase 07/02/2022
15:36:58 Volta de Fase para Julgamento

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

08/02/2022
15:54:14

Convocado para envio de anexo o fornecedor PRESTA SERVICOS TECNICOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 10.446.523/0001-10.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

08/02/2022
16:22:45

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PRESTA SERVICOS
TECNICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.446.523/0001-10.

Recusa de
proposta

09/02/2022
15:27:29

Recusa da proposta. Fornecedor: W P CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA,
CNPJ/CPF: 34.546.402/0001-08, pelo melhor lance de R$ 427.997,0000. Motivo: Findo o
prazo, e não havendo recebido o e-mail com a documentação e proposta atualizada
conforme item 10.7 do anexo 2 do edital 11/2021, desclassifico a empresa W P
CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.

Recusa de
proposta

09/02/2022
15:28:10

Recusa da proposta. Fornecedor: GM CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI, CNPJ/CPF:
17.764.351/0001-71, pelo melhor lance de R$ 427.998,0000. Motivo: a planilha de custo
apresentada pela arrematante não atende as exigências editalícias, visto que as taxas de
administrativo, lucro e os insumos foram considerados inexequíveis. Desta forma, a
proposta não atende ao mínimo necessário cumprimento do objeto.

Recusa de
proposta

09/02/2022
15:28:47

Recusa da proposta. Fornecedor: ELITE SERVICO E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
83.907.766/0001-81, pelo melhor lance de R$ 427.999,0000. Motivo: Findo o prazo, e
não havendo recebido o e-mail com a documentação e proposta atualizada conforme
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item 10.7, desclassifico a empresa ELITE SERVICO E COMERCIO LTDA. Mesmo com o
recebimento de forma intempestiva a empresa não entregou a planilha de custos
estando em desacordo com o item 1.14 do anexo 2

Recusa de
proposta

09/02/2022
15:29:09

Recusa da proposta. Fornecedor: MKN SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ/CPF:
17.125.122/0001-07, pelo melhor lance de R$ 431.920,0000. Motivo: Informamos que a
planilha de custo apresentada pela arrematante não atende as exigências editalícias,
visto que as taxas de administração, lucro e os insumos foram considerados
inexequíveis. Desta forma, a proposta não atende ao mínimo necessário para
cumprimento do objeto.

Recusa de
proposta

09/02/2022
15:29:44

Recusa da proposta. Fornecedor: ANJOS LOCACAO DE VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF:
40.288.242/0001-47, pelo melhor lance de R$ 433.830,0000. Motivo: A planilha de
custo apresentada não atende às exigências editalícias, visto que as taxas de
administração, lucro e os insumos foram considerados inexequíveis. Além de não atender
ao disposto no item 1.8.2. do anexo 2. Desta forma, a proposta não atende ao mínimo
necessário para cumprimento do objeto

Recusa de
proposta

09/02/2022
15:30:22

Recusa da proposta. Fornecedor: GRAPE LTDA, CNPJ/CPF: 08.220.661/0001-34, pelo
melhor lance de R$ 435.579,0000. Motivo: Findo o prazo, e não havendo recebido a
documentação, proposta atualizada e planilha de custos conforme item 10.7 do edital
11/2021, desclassifico a empresa GRAPE LTDA.

Recusa de
proposta

09/02/2022
15:30:54

Recusa da proposta. Fornecedor: MANACAPURU LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA,
CNPJ/CPF: 17.303.236/0001-08, pelo melhor lance de R$ 437.490,0000. Motivo: A
planilha de custo apresentada não atende às exigências editalícias, visto que as taxas de
administração, lucro e os insumos foram considerados inexequíveis. Além de não atender
ao disposto no item 1.8.4.1 - anexo 2. Desta forma, a proposta não atende ao mínimo
necessário para cumprimento do objeto

Recusa de
proposta

09/02/2022
15:31:29

Recusa da proposta. Fornecedor: FENIX EVOLUTION LTDA, CNPJ/CPF: 03.656.609/0001-
01, pelo melhor lance de R$ 438.844,0000. Motivo: A planilha de custo apresentada não
atende às exigências editalícias, visto que as taxas de administração, lucro e os insumos
foram considerados inexequíveis. Além de não atender ao disposto no item 1.10.1 -
anexo 2. Desta forma, a proposta não atende ao mínimo necessário para cumprimento
do objeto.

Recusa de
proposta

09/02/2022
15:31:49

Recusa da proposta. Fornecedor: GABRIELA VANESSA POTELLA GONZALEZ, CNPJ/CPF:
33.884.111/0001-67, pelo melhor lance de R$ 439.932,0000. Motivo: A planilha de
custo apresentada não atende às exigências editalícias, visto que o custo operacional e
os insumos foram considerados inexequíveis. Além de não atender ao disposto nos itens
1.7, 1.8.2, 1.9.2, 1.9.3., 1.9.4 e 1.10 - anexo 2. do edital 11/2021.

Recusa de
proposta

09/02/2022
15:32:32

Recusa da proposta. Fornecedor: ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO
ADMINISTRATI, CNPJ/CPF: 36.056.941/0001-94, pelo melhor lance de R$ 441.961,3600.
Motivo: Findo o prazo, e não havendo recebido a documentação, proposta atualizada e
planilha de custos conforme item 10.7 do edital 11/2021, desclassifico a empresa
ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATI.

Recusa de
proposta

09/02/2022
15:33:19

Recusa da proposta. Fornecedor: D E C MASTER SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
21.143.724/0001-64, pelo melhor lance de R$ 445.441,5300. Motivo: A planilha de
custo apresentada não atende às exigências editalícias, visto que o lucro e os insumos
foram considerados inexequíveis. Desta forma, a proposta não atende ao mínimo
necessário para cumprimento do objeto.

Recusa de
proposta

09/02/2022
15:33:54

Recusa da proposta. Fornecedor: BETA BRASIL SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA
LTDA, CNPJ/CPF: 09.540.692/0001-35, pelo melhor lance de R$ 448.500,0000. Motivo:
A planilha de custo apresentada não atende às exigências editalícias, visto que o lucro e
os custos operacionais foram considerados inexequíveis. Além de descumprir os itens
1.8.2 e 1.8.4.1 do Anexo 2. Desta forma, a proposta não atende ao mínimo necessário
para cumprimento do objeto.

Recusa de
proposta

09/02/2022
15:34:22

Recusa da proposta. Fornecedor: MEZI EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF:
10.952.790/0001-69, pelo melhor lance de R$ 451.624,4600. Motivo: A planilha de
custo apresentada não atende às exigências editalícias, visto que o lucro, os custos
operacionais e os insumos foram considerados inexequíveis. Além de descumprir o item
1.10.1 do Anexo 2. Desta forma, a proposta não atende ao mínimo necessário para
cumprimento do objeto.

Recusa de
proposta

09/02/2022
15:35:09

Recusa da proposta. Fornecedor: JF TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.891.300/0001-
97, pelo melhor lance de R$ 469.674,9400. Motivo: A planilha de custo apresentada não
atende às exigências editalícias, visto que o lucro, os custos operacionais e os insumos
foram considerados inexequíveis. Além do cálculo da tributação e IR sobre o lucro
estarem em desacordo ao Anexo I-C.

Recusa de
proposta

09/02/2022
15:35:46

Recusa da proposta. Fornecedor: COSTA E CORREA LTDA, CNPJ/CPF: 26.814.501/0001-
03, pelo melhor lance de R$ 475.526,0000. Motivo: A planilha de custo apresentada não
atende às exigências editalícias, visto que o lucro e os custos operacionais foram
considerados inexequíveis. Além de estar em desacordo com os itens 1.8.2 e 1.10.1 do
anexo 2 e a base de cálculo para tributação em desacordo ao Anexo I-C.

Recusa de
proposta

09/02/2022
15:37:05

Recusa da proposta. Fornecedor: SOUZA E SANTOS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA,
CNPJ/CPF: 08.972.386/0001-05, pelo melhor lance de R$ 503.150,0000. Motivo: A
planilha de custo apresentada não atende às exigências editalícias, visto que o valor
mensal dos materiais foram considerados inexequíveis. Além de estar em desacordo com
os itens 1.8.2 e 1.8.4.1 do anexo 2. Desta forma, a proposta não atende ao mínimo
necessário para cumprimento do objeto

Recusa de 09/02/2022 Recusa da proposta. Fornecedor: OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
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proposta 15:38:01 19.234.161/0001-78, pelo melhor lance de R$ 503.439,9900. Motivo: A planilha de
custo apresentada não atende às exigências editalícias, visto que o lucro e os custos
operacionais foram considerados inexequíveis. Além de estar em desacordo com os itens
1.8.2 e 1.8.4.1 do anexo 2, tributação e vale-transporte em desacordo ao Anexo I-C.

Aceite de
proposta

09/02/2022
15:44:09

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PRESTA SERVICOS TECNICOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 10.446.523/0001-10, pelo melhor lance de R$ 504.923,8200 e com valor
negociado a R$ 504.920,0400. Motivo: Informamos que a empresa PRESTA SERVICOS
TECNICOS EIRELI atende tecnicamente as exigências editalícias e está devidamente
habilitada. Valor arrematado: R$ 504.920,04

Habilitação de
fornecedor

09/02/2022
15:45:42

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PRESTA SERVICOS TECNICOS EIRELI -
CNPJ/CPF: 10.446.523/0001-10

Registro de
intenção de
recurso

09/02/2022
15:48:05

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: HIGILIMP SERVICOS EIRELI CNPJ/CPF:
05281484000108. Motivo: Manifestamos intenção de recurso contra decisão proferida
que classificou e habilitou a empresa PRESTA. Pelo não atendimento ao Edital na
habilitação e proposta. Que demonstraremos em nossa peça r

Exclusão de
intenção de
recurso

09/02/2022
15:50:32

Exclusão de Inteção de Recurso. Fornecedor: HIGILIMP SERVICOS EIRELI CNPJ/CPF:
05281484000108.

Registro de
intenção de
recurso

09/02/2022
15:57:18

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: HIGILIMP SERVICOS EIRELI CNPJ/CPF:
05281484000108. Motivo: Manifestamos intenção de recurso contra decisão proferida
que classificou e habilitou a empresa PRESTA. Pelo não atendimento ao Edital na
habilitação, proposta e pedido de esclarecimento, Que dem

Recusa de
intenção de
recurso

09/02/2022
17:46:53

Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: HIGILIMP SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
05281484000108. Motivo: No zelo do princípio da eficiência e do interesse público,
denego seguimento à intenção de recurso, em razão de apresentar motivos genéricos,
sendo impreciso e inconsistente o seu conteúdo e motivo que demonstre o mínimo de
plausibilidade, pois a intenção de recurso deve revestir-se de conteúdo jurídico. A
ausência de adequada motivação ultimaria por provocar recursos meramente
protelatórios ou procrastinatórios, que devem ser, de pronto, rechaçados pela
Administração Pública.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

05.281.484/0001-08 09/02/2022 15:57 09/02/2022 17:46 Recusado
Motivo Intenção:Manifestamos intenção de recurso contra decisão proferida que classificou e
habilitou a empresa PRESTA. Pelo não atendimento ao Edital na habilitação, proposta e pedido
de esclarecimento, Que demonstraremos em nossa peça recursal.
Motivo Aceite ou Recusa:No zelo do princípio da eficiência e do interesse público, denego
seguimento à intenção de recurso, em razão de apresentar motivos genéricos, sendo impreciso
e inconsistente o seu conteúdo e motivo que demonstre o mínimo de plausibilidade, pois a
intenção de recurso deve revestir-se de conteúdo jurídico. A ausência de adequada motivação
ultimaria por provocar recursos meramente protelatórios ou procrastinatórios, que devem ser,
de pronto, rechaçados pela Administração Pública.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 07/02/2022
15:36:58

Este pregão foi reagendado para 08/02/2022 15:45.

Sistema 07/02/2022
15:36:58

Sr(s) fornecedor(es), o item 1 está retornando à fase de Julgamento.

Pregoeiro 08/02/2022
15:46:52

Prezados, boa tarde.

Pregoeiro 08/02/2022
15:50:10

Estamos retornando a sessão em virtude da procedência do recurso
administrativo.

Pregoeiro 08/02/2022
15:53:37

Para PRESTA SERVICOS TECNICOS EIRELI - Favor encaminhar as certidões de
falência e fgts atualizadas juntamente com a proposta de preços e planilha de

custos com a correção do item “encargos sociais” (foi constatada uma diferença
de R$ 0,26 para mais) em acordo ao valor informado em edital (ANEXO I-C)

sem alteração do valor global da proposta, via sistema.
Pregoeiro 08/02/2022

15:53:59
Para PRESTA SERVICOS TECNICOS EIRELI - Atentando-se ao prazo de validade
do item 9.3 do edital 011/2021, no prazo de 2h em conformidade ao item 10.7

do Edital.
Sistema 08/02/2022

15:54:14
Senhor fornecedor PRESTA SERVICOS TECNICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
10.446.523/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

10.446.523/0001-
10

08/02/2022
15:55:04

Boa tarde. Enviaremos tempestivamente.

10.446.523/0001-
10

08/02/2022
16:04:55

Sr. Pregoeiro, o valor da proposta pode ser alterado para menor?

Sistema 08/02/2022 Senhor Pregoeiro, o fornecedor PRESTA SERVICOS TECNICOS EIRELI,
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16:22:45 CNPJ/CPF: 10.446.523/0001-10, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 08/02/2022

16:24:41
Para PRESTA SERVICOS TECNICOS EIRELI - Prezado licitante, a proposta de
preços e planilha de custos com a correção do item “encargos sociais” (foi

constatada uma diferença de R$ 0,26 para mais) em acordo ao valor informado
em edital (ANEXO I-C) sem alteração do valor global da proposta.

10.446.523/0001-
10

08/02/2022
16:27:15

Prezados, corrigimos os encargos, que gerou uma pequena redução no valor
global.

Pregoeiro 08/02/2022
17:28:37

Para PRESTA SERVICOS TECNICOS EIRELI - ok

Pregoeiro 08/02/2022
17:31:04

Documentação sob análise. Suspendo o certame. Retorno às 15h (horário
Brasília).

Pregoeiro 08/02/2022
17:31:44

Suspendo o certame. Retorno amanhã 08.02.2022 às 15h (horário Brasília)

Pregoeiro 08/02/2022
17:34:04

Desculpem a todos. Retifico o horário da reabertura do certame: 09.02.2022 às
15h (horário Brasília)

Pregoeiro 09/02/2022
15:11:21

Boa tarde. Estamos reabrindo o certame.

Pregoeiro 09/02/2022
15:43:11

Informamos que a empresa PRESTA SERVICOS TECNICOS EIRELI atende
tecnicamente as exigências editalícias e está devidamente habilitada. Valor

arrematado: R$ 504.920,04
Sistema 09/02/2022

15:45:42
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos
para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no

julgamento´.
Pregoeiro 09/02/2022

15:47:32
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 09/02/2022

às 16:10:00.
Pregoeiro 09/02/2022

17:48:03
Não havendo mais nada a tratar, encerro a sessão.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Volta de fase 07/02/2022
15:36:58

Em virtude da procedência do Recurso, retorno a fase para classificar a empresa
PRESTA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI.. Reagendado para: 08/02/2022 15:45

Suspensão
administrativa

08/02/2022
17:34:45 Previsão de reabertura: 09/02/2022 15:00:00; documentação sob analise

Reativação 09/02/2022
15:10:59

Abertura do prazo 09/02/2022
15:45:42 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

09/02/2022
15:47:32 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/02/2022 às 16:10:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos
respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o
artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às
17:48 horas do dia 09 de fevereiro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
THALES GOMES WANDERLEY 
Pregoeiro Oficial

CLEANE VIDAL TEIXEIRA
Equipe de Apoio

JOSENEI CAMPELO GOMES
Equipe de Apoio

ENDEL BATISTA PASSOS
Equipe de Apoio

Ver Ata Original   
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