
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7 REGIAO - SETOR DE

LICITACOES - (CE)

 

    Licitação: (Ano: 2014/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7 REGIAO / Nº

Processo: 7.469/2014)

 

     Às 11:01:52 horas do dia 05/11/2014 no endereço AV SANTOS DUMONT 3384, bairro

ALDEOTA, da cidade de FORTALEZA - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

ISABEL CRISTINA CAMPOS LOPES, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato

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

7.469/2014 - 2014/PE 052/14 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA

FÍSICA DE REDE.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Registro de preços para contratação de serviços de instalação e ampliação de

infraestrutura física de rede, conforme especificações e condições estabelecidas no edital.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Registro de preços para contratação de serviços de instalação e ampliação de

infraestrutura física de rede, conforme especificações e condições estabelecidas no edital.

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/11/2014 16:47:13:969 NUCLEO COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIAS
LTDA  R$ 4.700.000,00

05/11/2014 09:56:18:451 COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS
LTDA  R$ 4.800.000,00

31/10/2014 16:50:50:830 STATUS PROJETOS E TELECOMUNICACOES LTDA ME  R$ 3.980.000,00

31/10/2014 13:11:44:947 SG COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA  R$ 3.327.356,32

04/11/2014 12:50:28:874 MLAN TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME  R$ 2.835.663,40

Data-Hora Fornecedor Lance

05/11/2014 11:45:47:445 STATUS PROJETOS E TELECOMUNICACOES LTDA ME  R$ 2.428.990,00

05/11/2014 11:45:39:500 MLAN TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME  R$ 2.430.000,00

05/11/2014 11:33:55:391 SG COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA  R$ 2.708.000,00

05/11/2014 11:27:08:234 NUCLEO COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIAS
LTDA  R$ 3.300.000,00

05/11/2014 11:30:09:004 COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS
LTDA  R$ 4.000.000,00
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    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 05/11/2014, às 11:49:19 horas, no lote (1) - Registro de preços para contratação

de serviços de instalação e ampliação de infraestrutura física de rede, conforme

especificações e condições estabelecidas no edital. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 07/11/2014, às 15:07:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/11/2014, às 15:07:05 horas, no lote (1) - Registro de preços para contratação

de serviços de instalação e ampliação de infraestrutura física de rede, conforme

especificações e condições estabelecidas no edital. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Verificado o atendimento das

exigências fixadas no edital. No dia 10/11/2014, às 12:25:32 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 10/11/2014, às 12:25:32 horas, no lote (1) - Registro de preços para contratação

de serviços de instalação e ampliação de infraestrutura física de rede, conforme

especificações e condições estabelecidas no edital. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Decorrido o prazo previsto no item 14.1.1

do edital sem a manifestação de qualquer licitante quanto à intenção de recorrer, esta

Pregoeira adjudicou o objeto da licitação ao licitante vencedor, com fulcro no inciso XX, do

art. 4º, da Lei nº 10.520/02. No dia 10/11/2014, às 12:25:36 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 10/11/2014, às 12:25:36 horas, no lote (1) - Registro de preços para contratação

de serviços de instalação e ampliação de infraestrutura física de rede, conforme

especificações e condições estabelecidas no edital. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Decorrido o prazo previsto no item 14.1.1

do edital sem a manifestação de qualquer licitante quanto à intenção de recorrer, esta

Pregoeira adjudicou o objeto da licitação ao licitante vencedor, com fulcro no inciso XX, do

art. 4º, da Lei nº 10.520/02. No dia 10/11/2014, às 12:27:45 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 10/11/2014, às 12:27:45 horas, no lote (1) - Registro de preços para contratação

de serviços de instalação e ampliação de infraestrutura física de rede, conforme

especificações e condições estabelecidas no edital. -  a situação do lote foi alterada para:
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declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Verificado o atendimento das

exigências fixadas no edital. No dia 10/11/2014, às 12:29:08 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 10/11/2014, às 12:29:08 horas, no lote (1) - Registro de preços para contratação

de serviços de instalação e ampliação de infraestrutura física de rede, conforme

especificações e condições estabelecidas no edital. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Decorrido o prazo previsto no item 14.1.1

do edital sem a manifestação de qualquer licitante quanto à intenção de recorrer, esta

Pregoeira adjudicou o objeto da licitação ao licitante vencedor, com fulcro no inciso XX, do

art. 4º, da Lei nº 10.520/02.

 

    No dia 10/11/2014, às 12:29:08 horas, no lote (1) - Registro de preços para contratação

de serviços de instalação e ampliação de infraestrutura física de rede, conforme

especificações e condições estabelecidas no edital. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da l icitação à empresa STATUS PROJETOS E

TELECOMUNICACOES LTDA ME com o valor R$ 2.428.989,96.

 

        No dia 10/11/2014, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da

ata: 

 

    CADASTRO DE RESERVA: Empresa Mlan Tecnologia em informática Ltda - ME - CNPJ

113523600001/79 , TEL (11) 50118277 - email jaime@mlan.com.br e afonso@mlan.com.br.

 

    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.

 

ISABEL CRISTINA CAMPOS LOPES

Pregoeiro da disputa

 

CELIO RICARDO LIMA MAIA

Autoridade Competente

 

ANA MARIA TELES FORTUNA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
34.203.752/0001-71 COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA

11.352.360/0001-79 MLAN TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME
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12.340.758/0001-58 NUCLEO COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIAS LTDA

10.418.034/0001-54 SG COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

07.668.799/0001-38 STATUS PROJETOS E TELECOMUNICACOES LTDA ME
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