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590001.362017 .1995 .5124 .27972000

 Conselho Nacional do Ministério Público
  

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
 Nº 00036/2017 

  
Às 11:00 horas do dia 26 de dezembro de 2017, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 116 de 19/06/2017, em atendimento às disposições contidas
na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº
6160.3923/2017-73, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00036/2017. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico
- Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos continuados de monitoramento remoto 7/ 24
( 7 dias por semana, 24 horas por dia ), manutenções preventivas semestrais e corretivas, incluindo o fornecimento de
peças por demanda mediante posterior ressarcimento, para 02 (dois) equipamentos Nobreaks trifásicos de 50KVA (Modelo
DWTT50A-380), fabricante ENGETRON, do Centro de Processamento de Dados CPD da Sede do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, conforme especificações contidas no Edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento
às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para
classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

 

Item: 1
Descrição: Informática / Automação - Assistência Técnica / Manutenção /Reparo
Descrição Complementar: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos continuados de
monitoramento remoto 7/ 24 ( 7 dias por semana, 24 horas por dia), manutenções preventivas semestrais e corretivas,
incluindo o fornecimento de peças por demanda mediante posterior ressarcimento, para 02 (dois) equipamentos Nobreaks
trifásicos de 50KVA (Modelo DWTT50A-380), fabricante ENGETRON, do Centro de Processamento de Dados CPD da Sede
do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, situada no Setor de Administração Federal, Lote 3, Quadra 2 Edifício
Adail Belmonte, Brasília DF, conforme especificações constantes no Edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: serviço anual
Valor estimado: R$ 28.829,1600 Situação: Cancelado na aceitação

Histórico
Item: 1 - Informática / Automação - Assistência Técnica / Manutenção /Reparo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                  (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
 ME/EPP

Declaração 
 ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
26.462.226/0001-06 ADA

ENGENHARIA,
CONSULTORIA,
PROJETOS E
CERTIFICACOES
E

Sim Sim 1 R$ 36.000,0000 R$ 36.000,0000 26/12/2017
10:26:44

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços técnicos continuados de monitoramento
remoto 7/ 24 ( 7 dias por semana, 24 horas por dia), manutenções preventivas semestrais e corretivas, incluindo
o fornecimento de peças por demanda mediante posterior ressarcimento, para 02 (dois) equipamentos Nobreaks
trifásicos de 50KVA (Modelo DWTT50A-380), fabricante ENGETRON, do Centro de Processamento de Dados CPD da
Sede do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, situada no Setor de Administração Federal, Lote 3,
Quadra 2 Edifício Adail Belmonte, Brasília DF, conforme especificações constantes no Edital.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 36.000,0000 26.462.226/0001-06 26/12/2017 11:00:57:930

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/12/2017
11:02:44 Item aberto.

Iminência de 26/12/2017 Batida iminente. Data/hora iminência: 26/12/2017 11:10:57.
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Encerramento 11:05:57

Encerrado 26/12/2017
11:35:55 Item encerrado

Cancelado na
aceitação

26/12/2017
11:38:37

Item cancelado na aceitação. Motivo: O item foi cancelado pois não acudiram
propostas no valor estimado.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 26/12/2017
11:01:20

Boa tarde Senhores Licitantes! Em nome do CNMP declaro aberto o Pregão 36/2017 –
para prestação dos serviços de monitoramento remoto 7/24, manutenção preventiva e

corretiva, com fornecimento de peças por demanda, para 02 nobreaks trifásicos de
50KVA, do centro de processamento do Edifício Sede do CNMP.

Pregoeiro 26/12/2017
11:01:35

Esclareço que no caso de divergência, a especificação do objeto é a constante do edital
(ver item 1.1.1 do edital).

Pregoeiro 26/12/2017
11:01:47

Alerto a todos para o tem 5.2 do edital que se refere a perda do negócio por
desconexão.

Pregoeiro 26/12/2017
11:02:02

Solicito atenção aos limites máximos aceitáveis (item 9.4 do edital).

Pregoeiro 26/12/2017
11:04:01

Sr. Licitante, informo que não será aceita proposta com valor acima do estimado.
Portanto peço que oferte melhor proposta.

Sistema 26/12/2017
11:05:57

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 11:10 de 26/12/2017, após isso entrará(ão)
no encerramento aleatório.

Pregoeiro 26/12/2017
11:07:17

Sr. Licitante, solicito que oferte lance dentro do valor estimado. Volto a lembar que não
será aceita proposta acima do valor estimado.

Pregoeiro 26/12/2017
11:13:07

Sr. Licitante, o sistema já entrou no modo de encerramento aleatório, ou seja, a
qualquer momento poderá ser encerrada a etapa de lances. Peço que oferte lance
dentro estimado, Volto a dizer que não será aceita proposta com valor acima do

estimado.
Pregoeiro 26/12/2017

11:14:22
Caso não tenhamos lance no menor ou igual ao estimado, o certame será declarado

fracassado.
Pregoeiro 26/12/2017

11:18:24
Sr. Licitante, insisto em solicitar que oferte lance dentro do valor estimado.

Sistema 26/12/2017
11:36:49

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação
das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha

aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema 26/12/2017

11:38:37
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.
Pregoeiro 26/12/2017

11:39:14
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 26/12/2017 às

12:00:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 26/12/2017
11:38:37 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

26/12/2017
11:39:14

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 26/12/2017 às
12:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens.
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto
5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:02 horas do dia 26 de dezembro de 2017, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 

 
MARCIEL RUBENS DA SILVA 

 Pregoeiro Oficial

LEONARDO DA COSTA LOPES
 Equipe de Apoio

BRUNO DE SOUSA TRINDADE
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Equipe de Apoio

 

 

Voltar   
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