
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL - COMISSAO GERAL DE LICITACAO

- (GO)

 

    Licitação: (Ano: 2013/ GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL / Nº Processo:

43798201/2011)

 

     Às 10:01:18 horas do dia 27/05/2013 no endereço AVENIDA DO CERRADO, NR 999,

APM-09, bairro PARQUE LOZANDES, da cidade de GOIANIA - GO, reuniram-se o

Pregoeiro da disputa Sr(a). MARCELA ARAUJO TEIXEIRA, e a respectiva Equipe de Apoio,

designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão

Nº Processo: 43798201/2011 - 2013/28/2013 que tem por objeto Contratação de empresa

especializada para a aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais para a implantação

do Sistema de vídeo monitoramento no Parque Sullivan Silvestre (Vaca Brava) e no

Corredor Universitário (Avenida Universitária), visando à implantação do Gabinete de

Gestão Integrada Municipal  GGIM, conforme condições e especificações estabelecidas no

Edital e seus Anexos.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para a aquisição de equipamentos,

mobiliários e materiais.

Lote (2) - Contratação de empresa especializada para a aquisição de equipamentos,

mobiliários e materiais.

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/05/2013 08:30:31:678 PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA EPP  R$ 25.659,80

26/05/2013 14:26:01:138 FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
ME  R$ 20.000,00

26/05/2013 13:25:06:903 PRIME LTDA - ME  R$ 13.900,00

23/05/2013 15:28:41:008 I 9 TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA  R$ 18.300,00

27/05/2013 08:57:48:007 LOCOMOTIVA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA EPP  R$ 4.000,00

26/05/2013 21:17:25:217 OY INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA  R$ 45.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/05/2013 09:10:38:446 DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP  R$ 2.700,00

24/05/2013 16:01:41:138 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 90.000,00

24/05/2013 19:06:49:422 INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA  R$ 2.300,00

22/05/2013 15:19:28:987 VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMATICA  R$ 4.000,00

26/05/2013 20:48:19:056 MOVEIS CARVALHO LTDA ME  R$ 20.000,00

26/05/2013 14:26:01:138 FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
ME  R$ 3.500,00



Lote (3) - Contratação de empresa especializada para a aquisição de equipamentos,

mobiliários e materiais.

Lote (4) - Contratação de empresa especializada para a aquisição de equipamentos,

mobiliários e materiais.

Lote (5) - Contratação de empresa especializada para a aquisição de equipamentos,

mobiliários e materiais.

Lote (6) - Contratação de empresa especializada para a aquisição de equipamentos,

mobiliários e materiais.

26/05/2013 13:25:06:903 PRIME LTDA - ME  R$ 3.900,00

23/05/2013 15:28:41:008 I 9 TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA  R$ 3.000,00

27/05/2013 08:43:58:297 D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 2.600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/05/2013 16:01:41:138 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 90.000,00

24/05/2013 19:06:49:422 INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA  R$ 35.000,00

26/05/2013 14:26:01:138 FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
ME  R$ 30.000,00

26/05/2013 13:41:30:959 MILTON CAPUTO JUNIOR - INFORMATICA  R$ 27.600,00

26/05/2013 13:25:06:903 PRIME LTDA - ME  R$ 35.900,00

23/05/2013 15:28:41:008 I 9 TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA  R$ 39.500,00

27/05/2013 08:43:58:297 D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 60.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/05/2013 16:01:41:138 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 90.000,00

22/05/2013 15:19:28:987 VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMATICA  R$ 5.000,00

26/05/2013 14:26:01:138 FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
ME  R$ 6.000,00

26/05/2013 13:41:30:959 MILTON CAPUTO JUNIOR - INFORMATICA  R$ 4.900,00

27/05/2013 08:43:58:297 D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 10.000,00

26/05/2013 21:17:25:217 OY INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA  R$ 25.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/05/2013 10:37:59:495 USE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA  R$ 59.323,00

26/05/2013 20:48:19:056 MOVEIS CARVALHO LTDA ME  R$ 300.000,00

26/05/2013 14:26:01:138 FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
ME  R$ 25.000,00

26/05/2013 21:17:25:217 OY INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA  R$ 5.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/05/2013 08:04:47:639 JC COMERCIO E SERVICO LTDA  R$ 1.200.000,00

26/05/2013 21:45:47:472 G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA  R$ 1.602.328,00

24/05/2013 16:27:58:038 REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 5.000.000,00

24/05/2013 16:31:48:502 OLTEC DO BRASIL LTDA  R$ 1.279.000,00

24/05/2013 14:47:39:411 HEAD NET DO BRASIL CORP LTDA - ME  R$ 1.105.817,86

24/05/2013 11:26:38:707 TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA  R$ 1.050.000,00



    Após a etapa de lances, COM DISPUTA EM SESSÃO PUBLICA, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para a aquisição de equipamentos,

mobiliários e materiais.

Lote (2) - Contratação de empresa especializada para a aquisição de equipamentos,

mobiliários e materiais.

Lote (3) - Contratação de empresa especializada para a aquisição de equipamentos,

mobiliários e materiais.

26/05/2013 14:27:50:296 FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
ME  R$ 89.000,00

23/05/2013 15:46:29:959 I 9 TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA  R$ 1.100.000,00

27/05/2013 08:40:31:509 LUCILIA FERREIRA DOS REIS - ME  R$ 1.105.912,53

Data-Hora Fornecedor Lance

27/05/2013 08:57:48:007 LOCOMOTIVA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA EPP  R$ 4.000,00

27/05/2013 10:47:04:544 PRIME LTDA - ME  R$ 12.582,00

27/05/2013 10:46:40:620 PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA EPP  R$ 12.589,00

27/05/2013 10:44:00:941 OY INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA  R$ 12.610,00

27/05/2013 10:20:51:355 FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
ME  R$ 18.000,00

23/05/2013 15:28:41:008 I 9 TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA  R$ 18.300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/05/2013 10:39:13:184 D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 1.701,00

27/05/2013 10:37:30:092 MOVEIS CARVALHO LTDA ME  R$ 1.720,00

27/05/2013 10:37:23:327 VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMATICA  R$ 1.959,00

27/05/2013 10:36:20:905 INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA  R$ 1.960,00

27/05/2013 10:31:34:703 DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP  R$ 2.037,00

27/05/2013 10:29:34:921 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 2.268,00

27/05/2013 10:32:38:105 PRIME LTDA - ME  R$ 2.950,00

23/05/2013 15:28:41:008 I 9 TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA  R$ 3.000,00

26/05/2013 14:26:01:138 FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
ME  R$ 3.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/05/2013 10:33:51:793 PRIME LTDA - ME  R$ 27.590,00

26/05/2013 13:41:30:959 MILTON CAPUTO JUNIOR - INFORMATICA  R$ 27.600,00

26/05/2013 14:26:01:138 FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
ME  R$ 30.000,00

27/05/2013 10:56:38:986 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 32.315,00

27/05/2013 10:56:15:739 D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 32.428,00

27/05/2013 10:36:58:715 INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA  R$ 34.000,00

27/05/2013 10:27:18:253 I 9 TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA  R$ 34.997,00



Lote (4) - Contratação de empresa especializada para a aquisição de equipamentos,

mobiliários e materiais.

Lote (5) - Contratação de empresa especializada para a aquisição de equipamentos,

mobiliários e materiais.

Lote (6) - Contratação de empresa especializada para a aquisição de equipamentos,

mobiliários e materiais.

 

    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 à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 27/05/2013, às 10:52:38 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para a aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais. -  a situação do lote foi alterada

Data-Hora Fornecedor Lance

27/05/2013 10:30:16:954 D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP  R$ 4.788,00

27/05/2013 10:30:10:226 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 4.789,00

27/05/2013 10:30:03:153 VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMATICA  R$ 4.800,00

27/05/2013 10:16:54:957 OY INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA  R$ 4.890,00

26/05/2013 13:41:30:959 MILTON CAPUTO JUNIOR - INFORMATICA  R$ 4.900,00

26/05/2013 14:26:01:138 FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
ME  R$ 6.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

27/05/2013 10:29:19:861 MOVEIS CARVALHO LTDA ME  R$ 24.989,00

27/05/2013 10:17:24:411 OY INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA  R$ 24.990,00

26/05/2013 14:26:01:138 FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
ME  R$ 25.000,00

24/05/2013 10:37:59:495 USE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA  R$ 59.323,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/05/2013 14:27:50:296 FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
ME  R$ 89.000,00

27/05/2013 10:33:01:701 JC COMERCIO E SERVICO LTDA  R$ 735.000,00

27/05/2013 10:32:34:910 TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA  R$ 738.500,00

27/05/2013 10:28:43:096 LUCILIA FERREIRA DOS REIS - ME  R$ 756.000,00

27/05/2013 10:33:03:476 REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 868.958,40

27/05/2013 10:32:59:042 I 9 TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA  R$ 868.985,00

27/05/2013 10:32:01:610 OLTEC DO BRASIL LTDA  R$ 869.000,00

27/05/2013 10:32:21:523 HEAD NET DO BRASIL CORP LTDA - ME  R$ 898.000,00

27/05/2013 10:16:25:842 G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA  R$ 1.400.000,00



para: arrematado. No dia 27/05/2013, às 16:04:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/05/2013, às 16:04:44 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para a aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA

ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: LOCOMOTIVA COMERCIO DE

ELETRONICOS LTDA EPP. No dia 26/08/2013, às 11:47:32 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/08/2013, às 11:47:32 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para a aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da

documentação e proposta a empresa foi habilitada. No dia 07/11/2013, às 15:24:17 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/11/2013, às 15:24:17 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para a aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de

recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

 

    No dia 07/11/2013, às 15:24:17 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para a aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PRIME LTDA - ME com o valor R$

12.500,00.

 

    No dia 27/05/2013, às 10:46:18 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada

para a aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 04/06/2013, às 17:46:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/06/2013, às 17:46:40 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada

para a aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA

ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: D P I COMERCIO DE ELETRO

ELETRONICOS LTDA - EPP. No dia 26/08/2013, às 11:47:53 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/08/2013, às 11:47:53 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada

para a aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. No dia 07/11/2013, às 15:24:39 horas, a situação do lote foi

finalizada. 



 

    No dia 07/11/2013, às 15:24:39 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada

para a aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de

recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

 

    No dia 07/11/2013, às 15:24:39 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada

para a aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MOVEIS CARVALHO LTDA ME com o

valor R$ 1.720,00.

 

    No dia 27/05/2013, às 10:57:43 horas, no lote (3) - Contratação de empresa especializada

para a aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 19/07/2013, às 12:11:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/07/2013, às 12:11:37 horas, no lote (3) - Contratação de empresa especializada

para a aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA

ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: PRIME LTDA - ME. No dia 26/07/2013, às

14:04:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/07/2013, às 14:04:32 horas, no lote (3) - Contratação de empresa especializada

para a aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA

ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: MILTON CAPUTO JUNIOR -

INFORMATICA. No dia 01/08/2013, às 14:54:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/08/2013, às 14:54:23 horas, no lote (3) - Contratação de empresa especializada

para a aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA

ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: FB COMERCIO DE FERRAGENS E

FERRAMENTAS LTDA ME. No dia 26/08/2013, às 11:48:08 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/08/2013, às 11:48:08 horas, no lote (3) - Contratação de empresa especializada

para a aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. No dia 07/11/2013, às 15:24:57 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/11/2013, às 15:24:57 horas, no lote (3) - Contratação de empresa especializada



para a aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de

recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

 

    No dia 07/11/2013, às 15:24:57 horas, no lote (3) - Contratação de empresa especializada

para a aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

com o valor R$ 32.315,00.

 

    No dia 27/05/2013, às 10:35:10 horas, no lote (4) - Contratação de empresa especializada

para a aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 04/06/2013, às 17:48:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/06/2013, às 17:48:07 horas, no lote (4) - Contratação de empresa especializada

para a aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA

ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: D P I COMERCIO DE ELETRO

ELETRONICOS LTDA - EPP. No dia 11/06/2013, às 14:48:00 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 11/06/2013, às 14:48:00 horas, no lote (4) - Contratação de empresa especializada

para a aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA

ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA. No

dia 26/08/2013, às 11:48:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/08/2013, às 11:48:24 horas, no lote (4) - Contratação de empresa especializada

para a aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. No dia 07/11/2013, às 15:25:15 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 07/11/2013, às 15:25:15 horas, no lote (4) - Contratação de empresa especializada

para a aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de

recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

 

    No dia 07/11/2013, às 15:25:15 horas, no lote (4) - Contratação de empresa especializada

para a aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E

INFORMATICA com o valor R$ 4.800,00.



 

    No dia 27/05/2013, às 10:55:18 horas, no lote (5) - Contratação de empresa especializada

para a aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 26/08/2013, às 11:48:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/08/2013, às 11:48:52 horas, no lote (5) - Contratação de empresa especializada

para a aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da

documentação e proposta a empresa foi habilitada. No dia 07/11/2013, às 15:25:34 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/11/2013, às 15:25:34 horas, no lote (5) - Contratação de empresa especializada

para a aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de

recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

 

    No dia 07/11/2013, às 15:25:34 horas, no lote (5) - Contratação de empresa especializada

para a aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MOVEIS CARVALHO LTDA ME com o

valor R$ 24.913,00.

 

    No dia 27/05/2013, às 10:35:22 horas, no lote (6) - Contratação de empresa especializada

para a aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 27/05/2013, às 17:09:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/05/2013, às 17:09:04 horas, no lote (6) - Contratação de empresa especializada

para a aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA

ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: FB COMERCIO DE FERRAGENS E

FERRAMENTAS LTDA ME. No dia 04/06/2013, às 15:58:14 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 04/06/2013, às 15:58:14 horas, no lote (6) - Contratação de empresa especializada

para a aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA

ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: JC COMERCIO E SERVICO LTDA. No

dia 19/07/2013, às 12:16:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/07/2013, às 12:16:24 horas, no lote (6) - Contratação de empresa especializada

para a aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais. -  a situação do lote foi alterada



para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA

ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: TECNOCOMP TECNOLOGIA E

SERVICOS LTDA. No dia 26/08/2013, às 11:49:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/08/2013, às 11:49:39 horas, no lote (6) - Contratação de empresa especializada

para a aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. No dia 04/10/2013, às 15:18:33 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 04/10/2013, às 15:18:33 horas, no lote (6) - Contratação de empresa especializada

para a aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA

ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: LUCILIA FERREIRA DOS REIS - ME. No

dia 04/10/2013, às 15:42:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/10/2013, às 15:42:52 horas, no lote (6) - Contratação de empresa especializada

para a aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA

ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA.

No dia 29/10/2013, às 17:09:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/10/2013, às 17:09:56 horas, no lote (6) - Contratação de empresa especializada

para a aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Esclarecemos que após

analise da proposta e prospecto apresentados pela empresa I9 TECNOLOGIA E SERVIÇOS

LTDA. para o lote 06, foi emitido parecer técnico por parte da Secretaria Municipal de

Ciência, Tecnologia e Inovação, fls. 2441 dos autos, informando que os equipamentos

cotados pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital . Sendo assim, após

análise das documentações a empresa foi HABILITADA. No dia 07/11/2013, às 15:28:14

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/11/2013, às 15:28:14 horas, no lote (6) - Contratação de empresa especializada

para a aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de

recursos o objeto fica adjudicado a empresa vencedora.

 

    No dia 07/11/2013, às 15:28:14 horas, no lote (6) - Contratação de empresa especializada

para a aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa I 9 TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

com o valor R$ 868.950,00.



 

    No dia 27/05/2013, às 16:04:43 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - LOCOMOTIVA COMERCIO DE ELETRONICOS

LTDA EPP, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para a aquisição de

equipamentos, mobiliários e materiais. O motivo da desclassificação foi: Empresa

desclassificada após solicitação própria nos termos do item 8.4.2 do Edital.

 

    No dia 27/05/2013, às 17:09:03 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - FB COMERCIO DE FERRAGENS E

FERRAMENTAS LTDA ME, no lote (6) - Contratação de empresa especializada para a

aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais. O motivo da desclassificação foi:

Empresa desclassificada após solicitação nos termos do item 8.4.2 do Edital.

 

    No dia 04/06/2013, às 15:58:13 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - JC COMERCIO E SERVICO LTDA, no lote (6) -

Contratação de empresa especializada para a aquisição de equipamentos, mobiliários e

materiais. O motivo da desclassificação foi: Empresa inabilitada por deixar de apresentar

Certidão de Registro da empresa no CREA ou CAU, exigido no item, bem como os

Atestados de Capacitação técnico-profissional e técnico-operacional, descumprindo

respectivamente os itens 9.6.2.1, 9.6.2.2 e 9.6.2.3 do Edital.

 

    No dia 04/06/2013, às 17:46:39 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS

LTDA - EPP, no lote (2) - Contratação de empresa especializada para a aquisição de

equipamentos, mobiliários e materiais. O motivo da desclassificação foi: Empresa inabilitada

por deixar de apresentar cópia da cédula de identidade ou outro documento oficial de

identificação com fotografia; balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo

exercício social e carta de apresentação da documentação, descumprindo respectivamente

os itens 9.2.1, 9.5.2 e 9.6.3.1 do Edital.

 

    No dia 04/06/2013, às 17:48:06 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS

LTDA - EPP, no lote (4) - Contratação de empresa especializada para a aquisição de

equipamentos, mobiliários e materiais. O motivo da desclassificação foi: Empresa inabilitada

por deixar de apresentar cópia da cédula de identidade ou outro documento oficial de

identificação com fotografia; balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo

exercício social e carta de apresentação da documentação, descumprindo respectivamente

os itens 9.2.1, 9.5.2 e 9.6.3.1 do Edital.

 

    No dia 11/06/2013, às 14:48:00 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO



TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, no lote (4) -

Contratação de empresa especializada para a aquisição de equipamentos, mobiliários e

materiais. O motivo da desclassificação foi: Empresa inabilitada por deixar de apresentar os

documentos solicitados no item 9.1 do Edital.

 

    No dia 19/07/2013, às 12:11:36 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - PRIME LTDA - ME, no lote (3) - Contratação de

empresa especializada para a aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais. O motivo

da desclassificação foi: Empresa desclassificada para o lote 03 em virtude dos itens 01, 02,

03 e 06 não atenderem as especificações solicitadas no Termo de Referência do Edital,

conforme dispõe o Parecer emitido pela Diretoria do Departamento de Suporte Técnico da

Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, anexo no campo "DOCUMENTOS".

 

    No dia 19/07/2013, às 12:16:23 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS

LTDA, no lote (6) - Contratação de empresa especializada para a aquisição de

equipamentos, mobiliários e materiais. O motivo da desclassificação foi: Empresa

desclassificada para o lote 06 em virtude de constar nos prospectos apresentados para os

itens 05, 07, 17, 26, 28 e 29 especificações divergentes das solicitadas no Termo de

Referência do Edital, conforme dispõe o Parecer emitido pela Diretoria do Departamento de

Suporte Técnico da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, anexo no

campo "DOCUMENTOS".

 

    No dia 26/07/2013, às 14:04:32 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - MILTON CAPUTO JUNIOR - INFORMATICA, no

lote (3) - Contratação de empresa especializada para a aquisição de equipamentos,

mobiliários e materiais. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não

apresentar proposta e documentação nos moldes previstos no item 9.1 do Edital.

 

    No dia 01/08/2013, às 14:54:23 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - FB COMERCIO DE FERRAGENS E

FERRAMENTAS LTDA ME, no lote (3) - Contratação de empresa especializada para a

aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais. O motivo da desclassificação foi:

Empresa desclassificada por não apresentar proposta e documentação nos moldes

previstos no item 9.1 do Edital.

 

    No dia 04/10/2013, às 15:18:32 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - LUCILIA FERREIRA DOS REIS - ME, no lote (6) -

Contratação de empresa especializada para a aquisição de equipamentos, mobiliários e

materiais. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por apresentar os



documentos exigidos nos itens 9.6.2.2  e 9.6.2.3 em desacordo com edital.

 

    No dia 04/10/2013, às 15:42:52 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA, no lote

(6) - Contratação de empresa especializada para a aquisição de equipamentos, mobiliários e

materiais. O motivo da desclassificação foi: Nos termos do item 8.3 do Edital "Havendo

empate no momento do julgamento das propostas será assegurada às Microempresas e

Empresas de Pequeno Porte preferência na contratação, caso a proposta de menor preço

tenha sido apresentada por empresa que não detenha tal condição.", Sendo assim, tendo a

empresa I9 TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. declarado no sistema que cumpre os

requisitos previstos na Lei Complementar nº 123/2006, em especial quanto ao seu art. 3º e,

diante da constatação de empate ficto entre REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA., a

empresa I9 TECNOLOGIA foi convocada para manifestar no sistema acerca da intenção de

apresentar proposta de preço inferior a menor valor ofertado. Desta forma, a empresa I9

TECNOLOGIA manifestou no campo "MENSAGENS" do lote proposta inferior à proposta da

empresa REDECOM, razão pela qual a empresa REDECOM deixou de ser convocada para

apresentação de proposta e documentação.

 

    No dia 07/11/2013, às 15:26:53 horas, no lote (6) - Contratação de empresa especializada

para a aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais.. Recurso cancelado: Em virtude

da não apresentação das razões recursais nesta Secretaria, no prazo previsto no Edital, a

Pregoeira resolve desconsiderar as manifestações. 

 

    No dia 07/11/2013, às 15:27:07 horas, no lote (6) - Contratação de empresa especializada

para a aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais.. Recurso cancelado: Em virtude

da não apresentação das razões recursais nesta Secretaria, no prazo previsto no Edital, a

Pregoeira resolve desconsiderar as manifestações. 

 

        No dia 08/11/2013, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da

ata: 

 

    Segue em anexo Minuta da Ata.

 

    Diante do registro de intenção  do representante CAYRON FERNANDES PEREIRA da

empresa REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA no lote (6) - Contratação de empresa

especializada para a aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais.,  do representante

SANDRO STIVAL da empresa OLTEC DO BRASIL LTDA no lote (6) - Contratação de

empresa especializada para a aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais.,  do

representante ALMIR LOPES MARTINS da empresa I 9 TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

no lote (6) - Contratação de empresa especializada para a aquisição de equipamentos,



mobiliários e materiais.,  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.

 

MARCELA ARAUJO TEIXEIRA

Pregoeiro da disputa

 

VALDI CAMARCIO BEZERRA

Autoridade Competente

 

EDSON RODRIGUES DA SILVA FILHO

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
08.257.348/0001-70 D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP

12.931.652/0001-29 FB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME

46.699.211/0001-65 G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA

04.113.175/0001-66 HEAD NET DO BRASIL CORP LTDA - ME

13.484.022/0001-16 I 9 TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

07.055.987/0001-90 INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA

03.045.604/0001-42 JC COMERCIO E SERVICO LTDA

14.233.090/0001-75 LOCOMOTIVA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA EPP

04.671.155/0001-00 LUCILIA FERREIRA DOS REIS - ME

12.380.716/0001-40 MILTON CAPUTO JUNIOR - INFORMATICA

33.243.924/0001-78 MOVEIS CARVALHO LTDA ME

02.941.559/0001-41 OLTEC DO BRASIL LTDA

01.737.856/0001-07 OY INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

07.918.483/0001-57 PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA EPP

13.210.815/0001-47 PRIME LTDA - ME

05.950.933/0001-63 REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA

03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

54.892.252/0001-00 TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

01.927.184/0001-00 USE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

08.335.448/0001-78 VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMATICA


