
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: INST DE PREV ASSIST DOS SERVIDORES DO MUN DE P VEL - IPAM -

(RO)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ INST DE PREV ASSIST DOS SERVIDORES DO MUN DE P VEL /

Nº Processo: 1171/2017)

 

     às 10:33:36 horas do dia 28/03/2018 no endereço RUA VENEZUELA-2774, bairro

EMBRATEL, da cidade de PORTO VELHO - RO, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

DANIEL ORLANDO DANTAS DA SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo

ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

1171/2017 - 2018/004/2018 que tem por objeto Contratação de um sistema informatizado

para gestão da Assistência Médica que visa prover ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E

ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  IPAM ferramentas

baseadas nas melhores práticas de mercado, garantindo assim segurança institucional,

eficiência, maior controle gerencial e, principalmente, transparência e melhor prestação de

serviço aos seus beneficiários, nas quantidades e exigências estabelecidas neste

instrumento, conforme especificações técnicas, definidas no Anexo I deste Edital, os quais

deverão ser minuciosamente observados pelos licitantes quando da elaboração de suas

propostas.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de um sistema informatizado para gestão da Assistência Médica que

visa prover ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO � IPAM ferramentas baseadas nas melhores práticas de

mercado, garantindo assim segurança institucional, eficiência, maior controle gerencial e,

principalmente, transparência e melhor prestação de serviço aos seus beneficiários, nas

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, conforme especificações

técnicas, definidas no Anexo I deste Edital, os quais deverão ser minuciosamente

observados pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.

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

seguintes menores preços:

 

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/03/2018 09:45:34:913 MV SISTEMAS LTDA.  R$ 529.368,00

26/03/2018 18:23:14:753 REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA  R$ 529.000,00

27/03/2018 22:43:08:572 INFOWAY TECNOLOGIA E GESTAO EM SAUDE LTDA  R$ 529.000,00
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Lote (1) - Contratação de um sistema informatizado para gestão da Assistência Médica que

visa prover ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO � IPAM ferramentas baseadas nas melhores práticas de

mercado, garantindo assim segurança institucional, eficiência, maior controle gerencial e,

principalmente, transparência e melhor prestação de serviço aos seus beneficiários, nas

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, conforme especificações

técnicas, definidas no Anexo I deste Edital, os quais deverão ser minuciosamente

observados pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.

 

    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 28/03/2018, às 11:28:29 horas, no lote (1) - Contratação de um sistema

informatizado para gestão da Assistência Médica que visa prover ao INSTITUTO DE

PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO �

IPAM ferramentas baseadas nas melhores práticas de mercado, garantindo assim

segurança institucional, eficiência, maior controle gerencial e, principalmente, transparência

e melhor prestação de serviço aos seus beneficiários, nas quantidades e exigências

estabelecidas neste instrumento, conforme especificações técnicas, definidas no Anexo I

deste Edital, os quais deverão ser minuciosamente observados pelos licitantes quando da

elaboração de suas propostas. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

06/04/2018, às 10:05:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/04/2018, às 10:05:35 horas, no lote (1) - Contratação de um sistema

informatizado para gestão da Assistência Médica que visa prover ao INSTITUTO DE

PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO �

IPAM ferramentas baseadas nas melhores práticas de mercado, garantindo assim

segurança institucional, eficiência, maior controle gerencial e, principalmente, transparência

e melhor prestação de serviço aos seus beneficiários, nas quantidades e exigências

estabelecidas neste instrumento, conforme especificações técnicas, definidas no Anexo I

deste Edital, os quais deverão ser minuciosamente observados pelos licitantes quando da

elaboração de suas propostas. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

Data-Hora Fornecedor Lance

28/03/2018 11:27:40:163 REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA  R$ 382.824,00

28/03/2018 11:21:02:032 INFOWAY TECNOLOGIA E GESTAO EM SAUDE LTDA  R$ 385.000,00

28/03/2018 11:02:31:661 MV SISTEMAS LTDA.  R$ 493.998,00
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motivo da alteração foi o seguinte: Após atendidas todas as exigências editalícias referentes

ao credenciamento, a proposta de preços e habilitação, a empresa REZEK FERREIRA

INFORMÁTICA LTDA, foi declarada vencedora do Lote 1. Assim, atendendo ao subitem

10.2 do Edital, iniciaremos o prazo de 30 (trinta) minutos para que de forma IMEDIATA e

MOTIVADA, em campo próprio do sistema, o licitante que quiser, poderá manifestar

intenção de recorrer. No dia 06/04/2018, às 10:37:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/04/2018, às 10:37:32 horas, no lote (1) - Contratação de um sistema

informatizado para gestão da Assistência Médica que visa prover ao INSTITUTO DE

PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO �

IPAM ferramentas baseadas nas melhores práticas de mercado, garantindo assim

segurança institucional, eficiência, maior controle gerencial e, principalmente, transparência

e melhor prestação de serviço aos seus beneficiários, nas quantidades e exigências

estabelecidas neste instrumento, conforme especificações técnicas, definidas no Anexo I

deste Edital, os quais deverão ser minuciosamente observados pelos licitantes quando da

elaboração de suas propostas. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Em conformidade com o subitem 10.2.1 do Edital, considerando

a falta de manifestação imediata e motivada dos licitantes quanto à intenção de recorrer, no

prazo de 30 (trinta) minutos, nos termos do subitem 10.2, importará na decadência deste

direito, por esse motivo ADJUDICO o objeto do Lote 01 a Empresa REZEK FERREIRA

INFORMÁTICA LTDA.

 

    No dia 06/04/2018, às 10:37:32 horas, no lote (1) - Contratação de um sistema

informatizado para gestão da Assistência Médica que visa prover ao INSTITUTO DE

PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO �

IPAM ferramentas baseadas nas melhores práticas de mercado, garantindo assim

segurança institucional, eficiência, maior controle gerencial e, principalmente, transparência

e melhor prestação de serviço aos seus beneficiários, nas quantidades e exigências

estabelecidas neste instrumento, conforme especificações técnicas, definidas no Anexo I

deste Edital, os quais deverão ser minuciosamente observados pelos licitantes quando da

elaboração de suas propostas. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA com o valor R$

382.500,00.

 

        No dia 26/04/2018, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da

ata: 

 

    O Diretor-Presidente do IPAM, Ivan Furtado de Oliveira, no uso de suas atribuições legais,

que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 1.087/I, de 06 de março de 2017, publicado no

Diário Oficial do Município DOM n° 5.405 de 06/03/2017, em consonância com o que consta
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do Parecer da Controladoria Geral nº. 1007/2018CG/IPAM de 11/04/2018, e o Parecer

Jurídico n. 412/2018/PROGER/IPAM de 19/04/2018, que consigna a legalidade do

procedimento licitatório, resolve HOMOLOGAR o Pregão n. 004/2018/IPAM, em favor da

empresa: REZEK FERREIRA INFORMÁTICA LTDA - FACIL INFORMÁTICA, CNPJ:

00.881.775/0001-13, pelo valor global de R$ R$ 382.500,00.

 

    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.

 

DANIEL ORLANDO DANTAS DA SILVA

Pregoeiro da disputa

 

IVAN FURTADO DE OLIVEIRA

Autoridade Competente

 

LICIA CRISTINE NASCIMENTO MARQUES

Membro Equipe Apoio

 

JEFFERSON DOS SANTOS AVELLAR

Membro Equipe Apoio

 

QUEILA ISRAEL DA SILVA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
01.239.608/0001-36 INFOWAY TECNOLOGIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

91.879.544/0001-20 MV SISTEMAS LTDA.

00.881.775/0001-13 REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA
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