
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

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

LICITACOES - (CE)

 

    Licitação: (Ano: 2015/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7 REGIAO / Nº

Processo: 1.432/2015)

 

     Às 11:03:03 horas do dia 17/04/2015 no endereço AV SANTOS DUMONT 3384, bairro

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

RENATA MARTINS DAMASCENO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

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

1.432/2015 - 2015/PE 13/15 que tem por objeto Contratação de empresa especializada para

prestação do serviço de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças,

incluindo toda parte de rede, das centrais de PABX instaladas nas Varas Trabalhistas do

interior do Estado do Ceará, por 12 (doze) meses, prorrogável por iguais e sucessivos

períodos.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Prestação do serviço de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de

peças, incluindo toda parte de rede, das centrais de PABX instaladas nas Varas Trabalhistas

do interior do Estado do Ceará especificadas, por 12 (doze) meses, prorrogável por iguais e

sucessivos períodos, na forma e condições estabelecidas no edital e seus anexos.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Prestação do serviço de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de

peças, incluindo toda parte de rede, das centrais de PABX instaladas nas Varas Trabalhistas

do interior do Estado do Ceará especificadas, por 12 (doze) meses, prorrogável por iguais e

sucessivos períodos, na forma e condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/04/2015 15:37:32:010 PROJETUB PROJETOS INSTALACOES ASSES TEC EM
TUBULAC  R$ 60.000,00

13/04/2015 10:59:10:101 SET SERVICOS ESPECIALIZADOS EM
TELEINFORMATICA LTD  R$ 61.000,00

13/04/2015 09:44:34:039 TELECOM TELEFONIA COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA  R$ 48.000,00

15/04/2015 17:04:51:732 BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICAS E
COMERCIO LT  R$ 96.000,00

14/04/2015 08:57:41:260 ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA ME  R$ 60.000,00
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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 17/04/2015, às 11:53:39 horas, no lote (1) - Prestação do serviço de manutenção

preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, incluindo toda parte de rede, das

centrais de PABX instaladas nas Varas Trabalhistas do interior do Estado do Ceará

especificadas, por 12 (doze) meses, prorrogável por iguais e sucessivos períodos, na forma

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

arrematado. No dia 28/04/2015, às 09:58:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/04/2015, às 09:58:11 horas, no lote (1) - Prestação do serviço de manutenção

preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, incluindo toda parte de rede, das

centrais de PABX instaladas nas Varas Trabalhistas do interior do Estado do Ceará

especificadas, por 12 (doze) meses, prorrogável por iguais e sucessivos períodos, na forma

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

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta atende as condições

do edital, a documentação está regular e o preço está compatível com o estimado para

contratação. No dia 30/04/2015, às 10:17:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/04/2015, às 10:17:10 horas, no lote (1) - Prestação do serviço de manutenção

preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, incluindo toda parte de rede, das

centrais de PABX instaladas nas Varas Trabalhistas do interior do Estado do Ceará

especificadas, por 12 (doze) meses, prorrogável por iguais e sucessivos períodos, na forma

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

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu as condições do edital e

enviou a documentação original tempestivamente. Decurso  do prazo sem manifestação de

interesse de interpor recurso.

Data-Hora Fornecedor Lance

17/04/2015 11:43:22:672 ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA ME  R$ 23.160,00

17/04/2015 11:43:27:041 TELECOM TELEFONIA COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA  R$ 23.175,00

17/04/2015 11:25:03:508 PROJETUB PROJETOS INSTALACOES ASSES TEC EM
TUBULAC  R$ 30.000,00

17/04/2015 11:22:30:686 SET SERVICOS ESPECIALIZADOS EM
TELEINFORMATICA LTD  R$ 38.600,00

15/04/2015 17:04:51:732 BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICAS E
COMERCIO LT  R$ 96.000,00
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    No dia 30/04/2015, às 10:17:10 horas, no lote (1) - Prestação do serviço de manutenção

preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, incluindo toda parte de rede, das

centrais de PABX instaladas nas Varas Trabalhistas do interior do Estado do Ceará

especificadas, por 12 (doze) meses, prorrogável por iguais e sucessivos períodos, na forma

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

adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA

ME com o valor R$ 23.160,00.

 

    No dia 17/04/2015, às 09:06:10 horas, a autoridade competente da licitação - CELIO

RICARDO LIMA MAIA - substitui o Pregoeiro ANA MARIA TELES FORTUNA. O motivo da

alteração foi o seguinte: Tendo em vista a participação da servidora Ana Maria Teles

Fortuna no seminário sobre tráfico de pessoas.

 

    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.

 

RENATA MARTINS DAMASCENO

Pregoeiro da disputa

 

CELIO RICARDO LIMA MAIA

Autoridade Competente

 

ANA MARIA TELES FORTUNA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
74.428.657/0001-90 ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA ME

01.996.385/0001-51 BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICAS E COMERCIO LT

05.215.751/0001-49 PROJETUB PROJETOS INSTALACOES ASSES TEC EM TUBULAC

23.532.617/0001-53 SET SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TELEINFORMATICA LTD

23.709.793/0001-18 TELECOM TELEFONIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
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