
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA CIDADANIA E DIREIT - SEJU -

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIçA E CIDADANIA - (PR)

 

    Licitação: (Ano: 2014/ SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA CIDADANIA E DIREIT /

Nº Processo: 130795854)

 

     Às 10:33:23 horas do dia 23/05/2014 no endereço R JACY LOUREIRO DE CAMPOS SN,

bairro CENTRO CIVICO, da cidade de CURITIBA - PR, reuniram-se o Pregoeiro da disputa

Sr(a). STEPHANE GERLACH, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

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

130795854 - 2014/001 que tem por objeto Contratação de empresa especializada para

prestação de serviços de monitoramento e rastreamento eletrônico com locação de solução

composta por: execução de serviço especializado, equipamentos (hardware/firmware),

software de gerenciamento, controle e monitoramento de pessoas e fornecimento de

dispositivos de rastreamento, mobiliário e equipamentos de vídeo monitoramento,

comunicação de dados, bem como licenças, garantia, assistência, treinamento e suporte

técnico, respeitadas as especificações técnicas, quantidades, condições de fornecimento e

acordo de níveis de serviço.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de

monitoramento e rastreamento eletrônico com locação de solução composta por: execução

de serviço especializado, equipamentos (hardware/firmware), software de gerenciamento,

controle e monitoramento de pessoas e fornecimento de dispositivos de rastreamento,

mobiliário e equipamentos de vídeo monitoramento, comunicação de dados, bem como

licenças, garantia, assistência, treinamento e suporte técnico, respeitadas as especificações

técnicas, quantidades, condições de fornecimento e acordo de níveis de serviço. A Disputa

no Sistema do Banco do Brasil será pelo VALOR UNITÁRIO, ou seja, não poderá

ultrapassar o valor 244,44 (duzentos, quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

    Após a etapa de lances, COM DISPUTA EM SESSÃO PUBLICA, foram apresentados os

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/05/2014 08:45:50:870 VMI TECNOLOGIAS LTDA.  R$ 244,00

22/05/2014 18:02:10:440 SPACECOMM MONITORAMENTO LTDA  R$ 244,00

22/05/2014 09:33:00:858 CEABS SERVICOS S.A.  R$ 239,00

21/05/2014 16:54:10:432 FOSTER PARTICIPACOES E TECNOLOGIA LTDA - ME  R$ 241,50

22/05/2014 09:39:01:037 SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  R$ 244,00



seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de

monitoramento e rastreamento eletrônico com locação de solução composta por: execução

de serviço especializado, equipamentos (hardware/firmware), software de gerenciamento,

controle e monitoramento de pessoas e fornecimento de dispositivos de rastreamento,

mobiliário e equipamentos de vídeo monitoramento, comunicação de dados, bem como

licenças, garantia, assistência, treinamento e suporte técnico, respeitadas as especificações

técnicas, quantidades, condições de fornecimento e acordo de níveis de serviço. A Disputa

no Sistema do Banco do Brasil será pelo VALOR UNITÁRIO, ou seja, não poderá

ultrapassar o valor 244,44 (duzentos, quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

 

    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 23/05/2014, às 11:14:48 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para prestação de serviços de monitoramento e rastreamento eletrônico com locação de

solução composta por:  execução de serviço especial izado, equipamentos

(hardware/firmware), software de gerenciamento, controle e monitoramento de pessoas e

fornecimento de dispositivos de rastreamento, mobiliário e equipamentos de vídeo

monitoramento, comunicação de dados, bem como licenças, garantia, assistência,

treinamento e suporte técnico, respeitadas as especificações técnicas, quantidades,

condições de fornecimento e acordo de níveis de serviço. A Disputa no Sistema do Banco

do Brasil será pelo VALOR UNITÁRIO, ou seja, não poderá ultrapassar o valor 244,44

(duzentos, quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 02/06/2014, às 17:39:06 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 02/06/2014, às 17:39:06 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para prestação de serviços de monitoramento e rastreamento eletrônico com locação de

Data-Hora Fornecedor Lance

23/05/2014 11:01:29:439 CEABS SERVICOS S.A.  R$ 138,00

23/05/2014 11:05:28:129 VMI TECNOLOGIAS LTDA.  R$ 139,00

23/05/2014 11:03:54:927 SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  R$ 139,49

23/05/2014 10:49:50:196 SPACECOMM MONITORAMENTO LTDA  R$ 176,00

23/05/2014 10:48:54:443 FOSTER PARTICIPACOES E TECNOLOGIA LTDA - ME  R$ 190,00



solução composta por:  execução de serviço especial izado, equipamentos

(hardware/firmware), software de gerenciamento, controle e monitoramento de pessoas e

fornecimento de dispositivos de rastreamento, mobiliário e equipamentos de vídeo

monitoramento, comunicação de dados, bem como licenças, garantia, assistência,

treinamento e suporte técnico, respeitadas as especificações técnicas, quantidades,

condições de fornecimento e acordo de níveis de serviço. A Disputa no Sistema do Banco

do Brasil será pelo VALOR UNITÁRIO, ou seja, não poderá ultrapassar o valor 244,44

(duzentos, quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

STEPHANE GERLACH - desclassificou o fornecedor: CEABS SERVICOS S.A.. No dia

02/06/2014, às 17:40:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/06/2014, às 17:40:13 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para prestação de serviços de monitoramento e rastreamento eletrônico com locação de

solução composta por:  execução de serviço especial izado, equipamentos

(hardware/firmware), software de gerenciamento, controle e monitoramento de pessoas e

fornecimento de dispositivos de rastreamento, mobiliário e equipamentos de vídeo

monitoramento, comunicação de dados, bem como licenças, garantia, assistência,

treinamento e suporte técnico, respeitadas as especificações técnicas, quantidades,

condições de fornecimento e acordo de níveis de serviço. A Disputa no Sistema do Banco

do Brasil será pelo VALOR UNITÁRIO, ou seja, não poderá ultrapassar o valor 244,44

(duzentos, quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

STEPHANE GERLACH - desclassificou o fornecedor: VMI TECNOLOGIAS LTDA.. No dia

05/06/2014, às 11:15:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/06/2014, às 11:15:26 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para prestação de serviços de monitoramento e rastreamento eletrônico com locação de

solução composta por:  execução de serviço especial izado, equipamentos

(hardware/firmware), software de gerenciamento, controle e monitoramento de pessoas e

fornecimento de dispositivos de rastreamento, mobiliário e equipamentos de vídeo

monitoramento, comunicação de dados, bem como licenças, garantia, assistência,

treinamento e suporte técnico, respeitadas as especificações técnicas, quantidades,

condições de fornecimento e acordo de níveis de serviço. A Disputa no Sistema do Banco

do Brasil será pelo VALOR UNITÁRIO, ou seja, não poderá ultrapassar o valor 244,44

(duzentos, quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

STEPHANE GERLACH - desclassificou o fornecedor: SYNERGYE TECNOLOGIA DA

INFORMACAO LTDA. No dia 16/06/2014, às 17:05:41 horas, a situação do lote foi

finalizada. 



 

    No dia 16/06/2014, às 17:05:41 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para prestação de serviços de monitoramento e rastreamento eletrônico com locação de

solução composta por:  execução de serviço especial izado, equipamentos

(hardware/firmware), software de gerenciamento, controle e monitoramento de pessoas e

fornecimento de dispositivos de rastreamento, mobiliário e equipamentos de vídeo

monitoramento, comunicação de dados, bem como licenças, garantia, assistência,

treinamento e suporte técnico, respeitadas as especificações técnicas, quantidades,

condições de fornecimento e acordo de níveis de serviço. A Disputa no Sistema do Banco

do Brasil será pelo VALOR UNITÁRIO, ou seja, não poderá ultrapassar o valor 244,44

(duzentos, quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

STEPHANE GERLACH - desclassificou o fornecedor: SPACECOMM MONITORAMENTO

LTDA. No dia 17/06/2014, às 09:28:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (1) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de

monitoramento e rastreamento eletrônico com locação de solução composta por: execução

de serviço especializado, equipamentos (hardware/firmware), software de gerenciamento,

controle e monitoramento de pessoas e fornecimento de dispositivos de rastreamento,

mobiliário e equipamentos de vídeo monitoramento, comunicação de dados, bem como

licenças, garantia, assistência, treinamento e suporte técnico, respeitadas as especificações

técnicas, quantidades, condições de fornecimento e acordo de níveis de serviço. A Disputa

no Sistema do Banco do Brasil será pelo VALOR UNITÁRIO, ou seja, não poderá

ultrapassar o valor 244,44 (duzentos, quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

- nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 02/06/2014, às 17:39:06 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

desclassificou o fornecedor - CEABS SERVICOS S.A., no lote (1) - Contratação de empresa

especializada para prestação de serviços de monitoramento e rastreamento eletrônico com

locação de solução composta por: execução de serviço especializado, equipamentos

(hardware/firmware), software de gerenciamento, controle e monitoramento de pessoas e

fornecimento de dispositivos de rastreamento, mobiliário e equipamentos de vídeo

monitoramento, comunicação de dados, bem como licenças, garantia, assistência,

treinamento e suporte técnico, respeitadas as especificações técnicas, quantidades,

condições de fornecimento e acordo de níveis de serviço. A Disputa no Sistema do Banco

do Brasil será pelo VALOR UNITÁRIO, ou seja, não poderá ultrapassar o valor 244,44

(duzentos, quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). O motivo da

desclassificação foi: O objeto apresentado na fase da amostragem pela referida empresa

não atende todas as especificações exigidas em edital.

 



    No dia 02/06/2014, às 17:40:12 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

desclassificou o fornecedor - VMI TECNOLOGIAS LTDA., no lote (1) - Contratação de

empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento e rastreamento

eletrônico com locação de solução composta por: execução de serviço especializado,

equipamentos (hardware/firmware), software de gerenciamento, controle e monitoramento

de pessoas e fornecimento de dispositivos de rastreamento, mobiliário e equipamentos de

vídeo monitoramento, comunicação de dados, bem como licenças, garantia, assistência,

treinamento e suporte técnico, respeitadas as especificações técnicas, quantidades,

condições de fornecimento e acordo de níveis de serviço. A Disputa no Sistema do Banco

do Brasil será pelo VALOR UNITÁRIO, ou seja, não poderá ultrapassar o valor 244,44

(duzentos, quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). O motivo da

desclassificação foi: A referida empresa foi desclassificada, eis que não apresentou todas as

documentações corretamente exigidas em edital.

 

    No dia 05/06/2014, às 11:15:25 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

desclassificou o fornecedor - SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, no lote

(1) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento e

rastreamento eletrônico com locação de solução composta por: execução de serviço

especializado, equipamentos (hardware/firmware), software de gerenciamento, controle e

monitoramento de pessoas e fornecimento de dispositivos de rastreamento, mobiliário e

equipamentos de vídeo monitoramento, comunicação de dados, bem como licenças,

garantia, assistência, treinamento e suporte técnico, respeitadas as especificações técnicas,

quantidades, condições de fornecimento e acordo de níveis de serviço. A Disputa no

Sistema do Banco do Brasil será pelo VALOR UNITÁRIO, ou seja, não poderá ultrapassar o

valor 244,44 (duzentos, quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). O motivo da

desclassificação foi: A empresa Synergye Tecnologia da informação Ltda apresentou na

presente data, na fase de amostragem do produto, um documento, o qual informa que

declina a realização dos testes.

 

    No dia 16/06/2014, às 17:05:40 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

desclassificou o fornecedor - SPACECOMM MONITORAMENTO LTDA, no lote (1) -

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento e

rastreamento eletrônico com locação de solução composta por: execução de serviço

especializado, equipamentos (hardware/firmware), software de gerenciamento, controle e

monitoramento de pessoas e fornecimento de dispositivos de rastreamento, mobiliário e

equipamentos de vídeo monitoramento, comunicação de dados, bem como licenças,

garantia, assistência, treinamento e suporte técnico, respeitadas as especificações técnicas,

quantidades, condições de fornecimento e acordo de níveis de serviço. A Disputa no

Sistema do Banco do Brasil será pelo VALOR UNITÁRIO, ou seja, não poderá ultrapassar o

valor 244,44 (duzentos, quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). O motivo da



desclassificação foi: O objeto apresentado na fase de amostragem pela referida empresa

não atende todas as especificações exigidas em edital.

 

    No dia 17/06/2014, às 09:28:20 horas, o Pregoeiro da licitação - STEPHANE GERLACH -

desclassificou o fornecedor - FOSTER PARTICIPACOES E TECNOLOGIA LTDA - ME, no

lote (1) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de

monitoramento e rastreamento eletrônico com locação de solução composta por: execução

de serviço especializado, equipamentos (hardware/firmware), software de gerenciamento,

controle e monitoramento de pessoas e fornecimento de dispositivos de rastreamento,

mobiliário e equipamentos de vídeo monitoramento, comunicação de dados, bem como

licenças, garantia, assistência, treinamento e suporte técnico, respeitadas as especificações

técnicas, quantidades, condições de fornecimento e acordo de níveis de serviço. A Disputa

no Sistema do Banco do Brasil será pelo VALOR UNITÁRIO, ou seja, não poderá

ultrapassar o valor 244,44 (duzentos, quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

O motivo da desclassificação foi: A empresa Foster Participações e Tecnologia Ltda - ME,

informou via e-mail que não irá apresentar as documentações para a sua habilitação,

consequentemente a empresa está desclassificada.

 

    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.

 

STEPHANE GERLACH

Pregoeiro da disputa

 

MARIA TEREZA UILLE GOMES

Autoridade Competente

 

Proponentes:
14.117.458/0001-30 CEABS SERVICOS S.A.

08.508.543/0001-26 FOSTER PARTICIPACOES E TECNOLOGIA LTDA - ME

09.070.101/0001-03 SPACECOMM MONITORAMENTO LTDA

07.052.354/0001-29 SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

02.659.246/0001-03 VMI TECNOLOGIAS LTDA.


