
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: 1493/2017-01)

 

     às 10:33:40 horas do dia 05/03/2018 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:

1493/2017-01 - 2018/002/2018 que tem por objeto Contratação de empresa especializada

para locação de sistema de gerenciamento de Regime Próprio de Previdência Social,

incluindo a prestação de serviços de instalação, treinamento, manutenção, atualização e

suporte técnico, para atender às demandas do Instituto de Previdência Social dos

Servidores do Município do Porto Velho  IPAM, nas quantidades e exigências estabelecidas

neste instrumento, conforme especificações técnicas, definidas nos Anexos 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 empresa especializada para locação de sistema de gerenciamento

de Regime Próprio de Previdência Social, incluindo a prestação de serviços de instalação,

treinamento, manutenção, atualização e suporte técnico, para atender às demandas do

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Porto Velho � IPAM, nas

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, conforme especificações

técnicas, definidas nos Anexos 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:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para locação de sistema de gerenciamento

de Regime Próprio de Previdência Social, incluindo a prestação de serviços de instalação,

treinamento, manutenção, atualização e suporte técnico, para atender às demandas do
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Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Porto Velho � IPAM, nas

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, conforme especificações

técnicas, definidas nos Anexos 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 05/03/2018, às 12:07:23 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para locação de sistema de gerenciamento de Regime Próprio de Previdência Social,

incluindo a prestação de serviços de instalação, treinamento, manutenção, atualização e

suporte técnico, para atender às demandas do Instituto de Previdência Social dos

Servidores do Município do Porto Velho � IPAM, nas quantidades e exigências estabelecidas

neste instrumento, conforme especificações técnicas, definidas nos Anexos 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 08/03/2018, às

11:13:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/03/2018, às 11:13:50 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para locação de sistema de gerenciamento de Regime Próprio de Previdência Social,

incluindo a prestação de serviços de instalação, treinamento, manutenção, atualização e

suporte técnico, para atender às demandas do Instituto de Previdência Social dos

Servidores do Município do Porto Velho � IPAM, nas quantidades e exigências estabelecidas

neste instrumento, conforme especificações técnicas, definidas nos Anexos 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 motivo da

alteração foi o seguinte: Após atendidas todas as exigências editalícias referentes ao

credenciamento, a proposta de preços e habilitação, a empresa AGENDA ASSESSORIA

PLANEJAMENTO E 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 08/03/2018, às 12:49:50 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 08/03/2018, às 12:49:50 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para locação de sistema de gerenciamento de Regime Próprio de Previdência Social,

incluindo a prestação de serviços de instalação, treinamento, manutenção, atualização e

suporte técnico, para atender às demandas do Instituto de Previdência Social dos

Servidores do Município do Porto Velho � IPAM, nas quantidades e exigências estabelecidas

neste instrumento, conforme especificações técnicas, definidas nos Anexos 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 AGENDA ASSESSORIA

PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA.

 

    No dia 08/03/2018, às 12:49:50 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para locação de sistema de gerenciamento de Regime Próprio de Previdência Social,

incluindo a prestação de serviços de instalação, treinamento, manutenção, atualização e

suporte técnico, para atender às demandas do Instituto de Previdência Social dos

Servidores do Município do Porto Velho � IPAM, nas quantidades e exigências estabelecidas

neste instrumento, conforme especificações técnicas, definidas nos Anexos 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 AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA com o valor

R$ 486.000,00.

 

    No dia 21/03/2018, às 11:21:02 horas, a autoridade competente da licitação - IVAN

FURTADO DE OLIVEIRA - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    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
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Membro Equipe Apoio

 

QUEILA ISRAEL DA SILVA

Membro Equipe Apoio

 

JEFFERSON DOS SANTOS AVELLAR

Membro Equipe Apoio

 

Proponente:
00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA
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