
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2019/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 05.00031.2019)

 

     às 10:31:39 horas do dia 09/07/2019 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

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

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

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

05.00031.2019 - 2019/076/2019 que tem por objeto FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO

DE CATRACAS ELETRÔNICAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO (CONTROLE DE

ENTRADA E SAÍDA), CÂMERA/WEBCAM, CONTEMPLANDO TAMBÉM, CARTÃO DE

PROXIMIDADE PERSONALIZADO SERVIDORES E VISITANTES, CORDÃO

PERSONALIZADO, E PORTA CRACHÁS, visando atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO  SEMPOG.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Catracas de 3 Braços modelo pedestal, com instalação, com as especificações

mínimas: Controle de Acesso: Controle de pessoas; Anti duplo entrada; Urna coletora;

Capacidade para 200.000 usuários cadastrados (cartão/senha); 2.000 digitais off line e

100.000 online.Software de gerenciamento (controle de entrada e saída), com

instalação.Garantia mínima de 12 meses.Câmera/Webcam 16 MP: Resolução mínima de

16.0 Mpixel (1600K) para fotos; Resolução Mínima de 5.2 Mpixel (5200K) para vídeos;

Driverless (plug and ply); DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL.

Lote (2) - CARTÕES DE PROXIMIDADE � SMART CARD, personalizado para utilização

como crachás pelos SERVIDORES. Padrão mifare 1Kb, com prazo validade permanente;

Chip padrão mifare, instalado em posição centralizada na vertical e horizontal, ou inferior do

cartão; Com texto composto no alfabeto padrão da PREFEITURA , fundo gráfico, composto

pelo padrão da marca PREFEITURA, nas cores padrão PREFEITURA, e chip no canto

inferior esquerdo, a 0,5 cm da borda inferior. CARTÕES DE PROXIMIDADE � SMART CARD,

personalizado para utilização como crachás pelos VISITANTES. Cordões personalizados

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/07/2019 15:21:00:855 KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI  R$ 40.000,00

09/07/2019 08:52:37:158 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 390.000,00

09/07/2019 09:04:40:800 3TTECNOLOGIA COMERCIO MANUTENCAO E
REPARACAO DE EQ  R$ 20.000,00
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para Crachás. Porta Crachás rígidos vertical em Polipropileno. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES

VIDE EDITAL.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Catracas de 3 Braços modelo pedestal, com instalação, com as especificações

mínimas: Controle de Acesso: Controle de pessoas; Anti duplo entrada; Urna coletora;

Capacidade para 200.000 usuários cadastrados (cartão/senha); 2.000 digitais off line e

100.000 online.Software de gerenciamento (controle de entrada e saída), com

instalação.Garantia mínima de 12 meses.Câmera/Webcam 16 MP: Resolução mínima de

16.0 Mpixel (1600K) para fotos; Resolução Mínima de 5.2 Mpixel (5200K) para vídeos;

Driverless (plug and ply); DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL.

Lote (2) - CARTÕES DE PROXIMIDADE � SMART CARD, personalizado para utilização

como crachás pelos SERVIDORES. Padrão mifare 1Kb, com prazo validade permanente;

Chip padrão mifare, instalado em posição centralizada na vertical e horizontal, ou inferior do

cartão; Com texto composto no alfabeto padrão da PREFEITURA , fundo gráfico, composto

pelo padrão da marca PREFEITURA, nas cores padrão PREFEITURA, e chip no canto

inferior esquerdo, a 0,5 cm da borda inferior. CARTÕES DE PROXIMIDADE � SMART CARD,

personalizado para utilização como crachás pelos VISITANTES. Cordões personalizados

para Crachás. Porta Crachás rígidos vertical em Polipropileno. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES

VIDE EDITAL.

 

    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

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/07/2019 15:21:00:855 KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI  R$ 8.000,00

09/07/2019 09:04:40:800 3TTECNOLOGIA COMERCIO MANUTENCAO E
REPARACAO DE EQ  R$ 4.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/07/2019 10:53:12:552 KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI  R$ 18.839,00

09/07/2019 10:52:57:936 3TTECNOLOGIA COMERCIO MANUTENCAO E
REPARACAO DE EQ  R$ 18.840,00

09/07/2019 10:36:50:792 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 39.999,99

Data-Hora Fornecedor Lance

09/07/2019 11:29:10:772 3TTECNOLOGIA COMERCIO MANUTENCAO E
REPARACAO DE EQ  R$ 3.605,00

09/07/2019 11:28:57:154 KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI  R$ 3.609,90
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o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 09/07/2019, às 10:54:24 horas, no lote (1) - Catracas de 3 Braços modelo

pedestal, com instalação, com as especificações mínimas: Controle de Acesso: Controle de

pessoas; Anti duplo entrada; Urna coletora; Capacidade para 200.000 usuários cadastrados

(cartão/senha); 2.000 digitais off line e 100.000 online.Software de gerenciamento (controle

de entrada e saída), com instalação.Garantia mínima de 12 meses.Câmera/Webcam 16 MP:

Resolução mínima de 16.0 Mpixel (1600K) para fotos; Resolução Mínima de 5.2 Mpixel

(5200K) para vídeos; Driverless (plug and ply); DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/07/2019, às 10:27:24 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/07/2019, às 10:27:24 horas, no lote (1) - Catracas de 3 Braços modelo

pedestal, com instalação, com as especificações mínimas: Controle de Acesso: Controle de

pessoas; Anti duplo entrada; Urna coletora; Capacidade para 200.000 usuários cadastrados

(cartão/senha); 2.000 digitais off line e 100.000 online.Software de gerenciamento (controle

de entrada e saída), com instalação.Garantia mínima de 12 meses.Câmera/Webcam 16 MP:

Resolução mínima de 16.0 Mpixel (1600K) para fotos; Resolução Mínima de 5.2 Mpixel

(5200K) para vídeos; Driverless (plug and ply); DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio,  Parecer

Contábil e atendimento às exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta

mais vantajosa à Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia

26/07/2019, às 11:47:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/07/2019, às 11:47:09 horas, no lote (1) - Catracas de 3 Braços modelo

pedestal, com instalação, com as especificações mínimas: Controle de Acesso: Controle de

pessoas; Anti duplo entrada; Urna coletora; Capacidade para 200.000 usuários cadastrados

(cartão/senha); 2.000 digitais off line e 100.000 online.Software de gerenciamento (controle

de entrada e saída), com instalação.Garantia mínima de 12 meses.Câmera/Webcam 16 MP:

Resolução mínima de 16.0 Mpixel (1600K) para fotos; Resolução Mínima de 5.2 Mpixel

(5200K) para vídeos; Driverless (plug and ply); DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando que da análise da especificação do material ofertado verifica-se o

atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências

habilitatórias, bem como considerando que o valor ofertado está abaixo do estimado pela

Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme

me autoriza o item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 26/07/2019, às 11:47:09 horas, no lote (1) - Catracas de 3 Braços modelo
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pedestal, com instalação, com as especificações mínimas: Controle de Acesso: Controle de

pessoas; Anti duplo entrada; Urna coletora; Capacidade para 200.000 usuários cadastrados

(cartão/senha); 2.000 digitais off line e 100.000 online.Software de gerenciamento (controle

de entrada e saída), com instalação.Garantia mínima de 12 meses.Câmera/Webcam 16 MP:

Resolução mínima de 16.0 Mpixel (1600K) para fotos; Resolução Mínima de 5.2 Mpixel

(5200K) para vídeos; Driverless (plug and ply); DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa KERP

SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI com o valor R$ 18.839,00.

 

    No dia 09/07/2019, às 11:38:09 horas, no lote (2) - CARTÕES DE PROXIMIDADE �

SMART CARD, personalizado para utilização como crachás pelos SERVIDORES. Padrão

mifare 1Kb, com prazo validade permanente;  Chip padrão mifare, instalado em posição

centralizada na vertical e horizontal, ou inferior do cartão; Com texto composto no alfabeto

padrão da PREFEITURA , fundo gráfico, composto pelo padrão da marca PREFEITURA,

nas cores padrão PREFEITURA, e chip no canto inferior esquerdo, a 0,5 cm da borda

inferior. CARTÕES DE PROXIMIDADE � SMART CARD, personalizado para utilização como

crachás pelos VISITANTES. Cordões personalizados para Crachás. Porta Crachás rígidos

vertical em Polipropileno. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 26/07/2019, às 10:29:36 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 26/07/2019, às 10:29:36 horas, no lote (2) - CARTÕES DE PROXIMIDADE �

SMART CARD, personalizado para utilização como crachás pelos SERVIDORES. Padrão

mifare 1Kb, com prazo validade permanente;  Chip padrão mifare, instalado em posição

centralizada na vertical e horizontal, ou inferior do cartão; Com texto composto no alfabeto

padrão da PREFEITURA , fundo gráfico, composto pelo padrão da marca PREFEITURA,

nas cores padrão PREFEITURA, e chip no canto inferior esquerdo, a 0,5 cm da borda

inferior. CARTÕES DE PROXIMIDADE � SMART CARD, personalizado para utilização como

crachás pelos VISITANTES. Cordões personalizados para Crachás. Porta Crachás rígidos

vertical em Polipropileno. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a

análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio,  Parecer Contábil e atendimento às

exigências editalícias, considerando a apresentação da proposta mais vantajosa à

Administração, declaro o licitante vencedor do respectivo lote. No dia 26/07/2019, às

11:47:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/07/2019, às 11:47:36 horas, no lote (2) - CARTÕES DE PROXIMIDADE �

SMART CARD, personalizado para utilização como crachás pelos SERVIDORES. Padrão

mifare 1Kb, com prazo validade permanente;  Chip padrão mifare, instalado em posição

centralizada na vertical e horizontal, ou inferior do cartão; Com texto composto no alfabeto
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padrão da PREFEITURA , fundo gráfico, composto pelo padrão da marca PREFEITURA,

nas cores padrão PREFEITURA, e chip no canto inferior esquerdo, a 0,5 cm da borda

inferior. CARTÕES DE PROXIMIDADE � SMART CARD, personalizado para utilização como

crachás pelos VISITANTES. Cordões personalizados para Crachás. Porta Crachás rígidos

vertical em Polipropileno. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da

análise da especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento

convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias, bem como considerando

que o valor ofertado está abaixo do estimado pela Administração para a presente aquisição,

ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1. do Edital.

 

    No dia 26/07/2019, às 11:47:36 horas, no lote (2) - CARTÕES DE PROXIMIDADE �

SMART CARD, personalizado para utilização como crachás pelos SERVIDORES. Padrão

mifare 1Kb, com prazo validade permanente;  Chip padrão mifare, instalado em posição

centralizada na vertical e horizontal, ou inferior do cartão; Com texto composto no alfabeto

padrão da PREFEITURA , fundo gráfico, composto pelo padrão da marca PREFEITURA,

nas cores padrão PREFEITURA, e chip no canto inferior esquerdo, a 0,5 cm da borda

inferior. CARTÕES DE PROXIMIDADE � SMART CARD, personalizado para utilização como

crachás pelos VISITANTES. Cordões personalizados para Crachás. Porta Crachás rígidos

vertical em Polipropileno. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE EDITAL. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa 3TTECNOLOGIA

COMERCIO MANUTENCAO E REPARACAO DE EQ com o valor R$ 3.595,10.

 

    No dia 09/07/2019, às 11:54:54 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro LIDIANE SALES GAMA MORAIS.

O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 10/07/2019, às 09:31:22 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro LIDIANE SALES GAMA MORAIS.

O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 22/07/2019, às 09:32:30 horas, a autoridade competente da licitação - CARLOS

GUILHERME GRABNER - substitui o Pregoeiro LIDIANE SALES GAMA MORAIS. O motivo

da alteração foi o seguinte: No uso das atribuições conferidas pelo art. 5º da L.C. 654/2017 e

Decreto nº 14/2019, por motivo de gozo de férias da Pregoeira Lidiane Sales Gama Moraes,

determino que o presente processo será conduzido pela Pregoeira Erineide Araújo dos

Santos.

 

    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
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detalhadas sobre o andamento do processo.

 

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS

Pregoeiro da disputa

 

CARLOS GUILHERME GRABNER

Autoridade Competente

 

SARA MATOS SOARES

Membro Equipe Apoio

 

LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
30.277.342/0001-14 3TTECNOLOGIA COMERCIO MANUTENCAO E REPARACAO DE EQ

26.727.779/0001-35 KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI

02.405.020/0001-78 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI
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