
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP -

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP - (PB)

 

    Licitação: (Ano: 2021/ COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP / Nº

Processo: 403/2021)

 

     às 11:05:22 horas do dia 11/10/2021 no endereço FELICIANO CIRNE-SN, bairro

JAGUARIBE, da cidade de JOAO PESSOA - PB, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

ARY DE ASSUNCAO SANTIAGO BEZERRA DE MEDEIROS, e a respectiva Equipe de

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

Pregão Nº Processo: 403/2021 - 2021/008/2021 que tem por objeto O objeto da presente

Contratação de serviço de consultoria em desenvolvimento de sistemas, com objetivo de

estudar as necessidades para a continuidade do desenvolvimento de um sistema de

gerenciamento de patrimônio para a CINEP e criação de um termo de referência com todos

os requisitos necessários para atingir a evolução do mesmo.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de serviço de consultoria em desenvolvimento de sistemas, com

objetivo de estudar as necessidades para a continuidade do desenvolvimento de um sistema

de gerenciamento de patrimônio para a CINEP e criação de um termo de referência com

todos os requisitos necessários para atingir a evolução do mesmo.

    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de serviço de consultoria em desenvolvimento de sistemas, com

objetivo de estudar as necessidades para a continuidade do desenvolvimento de um sistema

de gerenciamento de patrimônio para a CINEP e criação de um termo de referência com

todos os requisitos necessários para atingir a evolução do mesmo.

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/10/2021 10:29:52:658 FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA EPP  R$ 400.000,00

06/10/2021 09:54:14:043 L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO  R$ 500.000,00

08/10/2021 15:48:44:152 THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO
LTDA  R$ 149.563.222,00

08/10/2021 13:49:32:651 PULSE INVESTIMENTOS EIRELI  R$ 980.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/10/2021 11:19:01:854 FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA EPP  R$ 183.800,00

11/10/2021 11:18:43:611 PULSE INVESTIMENTOS EIRELI  R$ 184.000,00

06/10/2021 09:54:14:043 L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO  R$ 500.000,00
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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 á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 11/10/2021, às 11:22:05 horas, no lote (1) - Contratação de serviço de consultoria

em desenvolvimento de sistemas, com objetivo de estudar as necessidades para a

continuidade do desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de patrimônio para a

CINEP e criação de um termo de referência com todos os requisitos necessários para atingir

a evolução do mesmo. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No

dia 29/10/2021, às 09:01:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/10/2021, às 09:01:10 horas, no lote (1) - Contratação de serviço de consultoria

em desenvolvimento de sistemas, com objetivo de estudar as necessidades para a

continuidade do desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de patrimônio para a

CINEP e criação de um termo de referência com todos os requisitos necessários para atingir

a evolução do mesmo. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Conforme dados da licitação. No dia 29/10/2021, às 09:03:48

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/10/2021, às 09:03:48 horas, no lote (1) - Contratação de serviço de consultoria

em desenvolvimento de sistemas, com objetivo de estudar as necessidades para a

continuidade do desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de patrimônio para a

CINEP e criação de um termo de referência com todos os requisitos necessários para atingir

a evolução do mesmo. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Seguinte o fluxo do procedimento, após negociação ter obtido êxito.

 

    No dia 29/10/2021, às 09:03:48 horas, no lote (1) - Contratação de serviço de consultoria

em desenvolvimento de sistemas, com objetivo de estudar as necessidades para a

continuidade do desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de patrimônio para a

CINEP e criação de um termo de referência com todos os requisitos necessários para atingir

a evolução do mesmo. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA EPP com o valor R$

55.000,00.

 

08/10/2021 15:48:44:152 THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO
LTDA  R$ 149.563.222,00
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    No dia 10/11/2021, às 10:15:11 horas, a autoridade competente da licitação - ROMULO

SOARES POLARI FILHO - 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.

 

ARY DE ASSUNCAO SANTIAGO BEZERRA DE MEDEIROS

Pregoeiro da disputa

 

ROMULO SOARES POLARI FILHO

Autoridade Competente

 

DIEGO FERREIRA DA COSTA

Membro Equipe Apoio

 

HENRIQUE SERGIO REGO DE HOLANDA SA SOBRINHO

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
02.434.797/0001-60 FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA EPP

14.379.830/0001-86 L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO

29.251.819/0001-03 PULSE INVESTIMENTOS EIRELI

10.757.593/0001-99 THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA
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