
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE GOIANIA - COMISSAO GERAL DE LICITACAO - (GO)

 

    Licitação: (Ano: 2014/ MUNICIPIO DE GOIANIA / Nº Processo: 47793564/2012)

 

     Às 10:02:51 horas do dia 22/05/2014 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). LUCIULA SANTANA DOS SANTOS FERREIRA, e a respectiva

Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de

Licitação do Pregão Nº Processo: 47793564/2012 - 2014/016/14-SRP que tem por objeto

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telecomunicações para

tráfego de dados das aplicações corporativas e acesso a internet, para interligação de

unidades prediais em todo Município de Goiânia para atender a Secretaria Municipal de

Ciência, Tecnologia e Inovação - SETEC, conforme condições e especificações

estabelecidas no Edital e seus Anexos, para a inclusão no Sistema de Registro de Preços.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Serviços.

Lote (2) - Serviços.

Lote (3) - Serviços.

Lote (4) - Serviços.

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/05/2014 16:48:35:375 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA
EMBRATEL  R$ 50.292.529,00

21/05/2014 16:40:45:932 OI S.A.  R$ 34.116.030,40

22/05/2014 07:26:48:819 BSB TIC SOLUCOES LTDA EPP  R$ 8.358.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/05/2014 16:40:45:932 OI S.A.  R$ 10.873.056,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/05/2014 16:48:35:375 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA
EMBRATEL  R$ 29.425.149,48

21/05/2014 16:40:45:932 OI S.A.  R$ 20.250.831,51

21/05/2014 17:33:02:350 MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA  R$ 55.200.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

22/05/2014 07:26:48:819 BSB TIC SOLUCOES LTDA EPP  R$ 16.254.000,00



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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Serviços.

Lote (2) - Serviços.

Lote (3) - Serviços.

Lote (4) - Serviços.

 

    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 22/05/2014, às 10:55:25 horas, no lote (1) - Serviços. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 09/07/2014, às 08:58:06 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/07/2014, às 08:58:06 horas, no lote (1) - Serviços. -  a situação do lote foi

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 14/07/2014, às 16:06:59 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/07/2014, às 16:06:59 horas, no lote (1) - Serviços. -  a situação do lote foi

Data-Hora Fornecedor Lance

22/05/2014 10:53:17:585 BSB TIC SOLUCOES LTDA EPP  R$ 4.692.036,00

22/05/2014 10:51:05:877 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA
EMBRATEL  R$ 4.692.037,00

22/05/2014 10:51:03:178 OI S.A.  R$ 4.692.039,42

Data-Hora Fornecedor Lance

21/05/2014 16:40:45:932 OI S.A.  R$ 10.873.056,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/05/2014 10:26:05:868 OI S.A.  R$ 19.919.517,72

22/05/2014 10:26:05:038 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA
EMBRATEL  R$ 19.940.369,00

21/05/2014 17:33:02:350 MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA  R$ 55.200.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

22/05/2014 10:22:46:940 BSB TIC SOLUCOES LTDA EPP  R$ 4.500.000,00



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

intenção de recurso, objeto fica adjudicado à empresa vencedora.

 

    No dia 14/07/2014, às 16:06:59 horas, no lote (1) - Serviços. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa BSB TIC SOLUCOES LTDA

EPP com o valor R$ 4.692.036,00.

 

    No dia 22/05/2014, às 10:45:37 horas, no lote (2) - Serviços. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 09/07/2014, às 09:01:57 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/07/2014, às 09:01:57 horas, no lote (2) - Serviços. -  a situação do lote foi

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 14/07/2014, às 16:17:57 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/07/2014, às 16:17:57 horas, no lote (2) - Serviços. -  a situação do lote foi

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

intenção de recurso, objeto fica adjudicado à empresa vencedora.

 

    No dia 14/07/2014, às 16:17:57 horas, no lote (2) - Serviços. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa OI S.A. com o valor R$

2.200.236,00.

 

    No dia 22/05/2014, às 10:32:32 horas, no lote (3) - Serviços. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 09/07/2014, às 09:02:31 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/07/2014, às 09:02:31 horas, no lote (3) - Serviços. -  a situação do lote foi

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 14/07/2014, às 16:18:52 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/07/2014, às 16:18:52 horas, no lote (3) - Serviços. -  a situação do lote foi

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

intenção de recurso, objeto fica adjudicado à empresa vencedora.

 

    No dia 14/07/2014, às 16:18:52 horas, no lote (3) - Serviços. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa OI S.A. com o valor R$

7.716.046,20.



 

    No dia 22/05/2014, às 10:54:22 horas, no lote (4) - Serviços. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 09/07/2014, às 08:58:43 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/07/2014, às 08:58:43 horas, no lote (4) - Serviços. -  a situação do lote foi

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

proposta e documentação a empresa foi Habilitada. No dia 14/07/2014, às 16:19:52 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/07/2014, às 16:19:52 horas, no lote (4) - Serviços. -  a situação do lote foi

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

intenção de recurso, objeto fica adjudicado à empresa vencedora.

 

    No dia 14/07/2014, às 16:19:52 horas, no lote (4) - Serviços. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa BSB TIC SOLUCOES LTDA

EPP com o valor R$ 3.870.000,00.

 

        No dia 15/07/2014, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da

ata: 

 

    Diante da ausência de intenção de recurso os lotes ficam ADJUDICADOS às empresas

vencedoras. Informamos que o resultado desta licitação será publicado no site:

www.goiania.go.gov.br. Nada mais havendo a tratar, a Pregoeira e a Equipe de Apoio

encerraram os trabalhos com a lavratura desta ata que, após lida e achada conforme, vai

assinada, e posteriormente submetida à apreciação da autoridade superior, para, se assim

entender e concordar, promover a Homologação dos objetos licitados às empresas

vencedoras.

 

    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.

 

LUCIULA SANTANA DOS SANTOS FERREIRA

Pregoeiro da disputa

 

VALDI CAMARCIO BEZERRA

Autoridade Competente

 

EDSON RODRIGUES DA SILVA FILHO



Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
04.202.019/0001-71 BSB TIC SOLUCOES LTDA EPP

33.530.486/0001-29 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL

08.219.232/0001-47 MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA

76.535.764/0001-43 OI S.A.


