
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL - COMISSAO GERAL DE LICITACAO

- (GO)

 

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

52921856/2013)

 

     Às 10:01:00 horas do dia 11/12/2013 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: 52921856/2013 - 2013/138/13-SRP que tem por objeto Contratação de

empresa especializada em prestação de serviço de envio de SMS (short message service),

para atender a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação - SETEC, conforme

condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para inclusão no

Sistema de Registro de Preços.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de envio de SMS

(Short Message Service).

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de envio de SMS

(Short Message Service).

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

Data-Hora Fornecedor Proposta

10/12/2013 13:22:24:446 BWMS SOLUCOES MOVEIS EM INFORMATICA LTDA  R$ 65.000,00

11/12/2013 02:10:07:817 STREAMTEL - SERVICOS DE TELEMARKETING LTDA  R$ 75.000,00

11/12/2013 08:41:01:588 INFOBIP BRAZIL SERVICOS DE VALOR ADICIONADO
LTDA.  R$ 0,15

Data-Hora Fornecedor Lance

11/12/2013 10:27:47:832 STREAMTEL - SERVICOS DE TELEMARKETING LTDA  R$ 0,07

11/12/2013 10:23:12:707 BWMS SOLUCOES MOVEIS EM INFORMATICA LTDA  R$ 0,09

11/12/2013 10:19:47:947 INFOBIP BRAZIL SERVICOS DE VALOR ADICIONADO
LTDA.  R$ 0,10



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 11/12/2013, às 10:45:06 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

em prestação de serviços de envio de SMS (Short Message Service). -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 18/12/2013, às 11:40:13 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 18/12/2013, às 11:40:13 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

em prestação de serviços de envio de SMS (Short Message Service). -  a situação do lote foi

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

ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: STREAMTEL - SERVICOS DE

TELEMARKETING LTDA. No dia 27/12/2013, às 11:49:00 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/12/2013, às 11:49:00 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

em prestação de serviços de envio de SMS (Short Message Service). -  a situação do lote foi

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

ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: BWMS SOLUCOES MOVEIS EM

INFORMATICA LTDA. No dia 27/12/2013, às 15:22:00 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (1) - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de envio de

SMS (Short Message Service). - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 18/12/2013, às 11:40:12 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - STREAMTEL - SERVICOS DE TELEMARKETING

LTDA, no lote (1) - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de

envio de SMS (Short Message Service). O motivo da desclassificação foi: Empresa

inabilitada por descumprir o subitem 10.6.2.1, alínea "a" do Edital, ou seja, deixou de

comprovar execução de serviços de envio de SMS (Short Message Service) para todo o

território nacional, com a utilização de infraestrutura própria provida de redundância

(servidores e link de internet), através das operadoras de telefonia móvel licenciadas pela

ANATEL, devendo ser comprovado através de pesquisa específ ica no site

http://sistemas.anatel.gov.br/stel/Consultas/SMp/ERBSemMunic Sede/Tela.asp) ou

documento oficial da ANATEL.

 

    No dia 27/12/2013, às 11:49:00 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO



TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - BWMS SOLUCOES MOVEIS EM INFORMATICA

LTDA, no lote (1) - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de

envio de SMS (Short Message Service). O motivo da desclassificação foi: Empresa

inabilitada por descumprir o subitem 10.6.2.1, alínea "a" do Edital, ou seja, deixou de

comprovar execução de serviços de envio de SMS (Short Message Service) para todo o

território nacional, com a utilização de infraestrutura própria provida de redundância

(servidores e link de internet), através das operadoras de telefonia móvel licenciadas pela

ANATEL, devendo ser comprovado através de pesquisa específ ica no site

http://sistemas.anatel.gov.br/stel/Consultas/SMp/ERBSemMunic Sede/Tela.asp) ou

documento oficial da ANATEL.

 

    No dia 27/12/2013, às 15:22:00 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - INFOBIP BRAZIL SERVICOS DE VALOR

ADICIONADO LTDA., no lote (1) - Contratação de empresa especializada em prestação de

serviços de envio de SMS (Short Message Service). O motivo da desclassificação foi:

Empresa desclassificada por não desejar negociar o valor ofertado.

 

        No dia 23/01/2014, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da

ata: 

 

    Após desclassificação das empresas participantes e ausência de interesse em negociar

por parte da empresa 3° colocada a licitação ficou fracassada. Desta forma os autos do

processo serão remetidos ao Departamento de Elaboração de Edital para elaboração de

novo edital e posterior publicação. Nada mais havendo a tratar a Pregoeira encerra os

trabalhos .

 

    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

 

CRISTIANE PIRES DE LIMA SOARES

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:



04.927.798/0001-72 BWMS SOLUCOES MOVEIS EM INFORMATICA LTDA

13.829.815/0001-20 INFOBIP BRAZIL SERVICOS DE VALOR ADICIONADO LTDA.

08.693.440/0001-83 STREAMTEL - SERVICOS DE TELEMARKETING LTDA


