
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SORO -

SOROCABA - (SP)

 

    Licitação: (Ano: 2013/ EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE

SORO / Nº Processo: 1207/2012)

 

     Às 09:06:28 horas do dia 04/03/2013 no endereço RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO,

98-., bairro JARDIM FACULDADE, da cidade de SOROCABA - SP, reuniram-se o Pregoeiro

da Disputa Sr(a). LUCIMARA MIRANDA BRASIL AGUSTINELLI, e a respectiva Equipe de

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

Pregão Nº 1207/2012 - 2013/001/2013 que tem por objeto Aquisição  de licença Autocad ou

Similar e aquisição de atualização de licença Autocad, conforme as especificações dos

Anexos deste Edital.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Aquisição de Atualização de Licença Autocad Map 3D de 2008 para 2013,

conforme especificações costantes nas Especificações Técnicas

Lote (2) - Aquisição de livença Autocad ou Similar, conforme especificações constantes nas

especificações Técnicas.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Aquisição de Atualização de Licença Autocad Map 3D de 2008 para 2013,

conforme especificações costantes nas Especificações Técnicas

Data-Hora Fornecedor Proposta

01/03/2013 13:38:53:774 MAPDATA - TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO
LTDA  R$ 28.350,00

01/03/2013 08:38:05:738 TECGRAF TECNOLOGIA EM COMPUTACAO GRAFICA
LTDA  R$ 28.250,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

01/03/2013 13:38:53:774 MAPDATA - TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO
LTDA  R$ 76.550,00

01/03/2013 08:38:05:738 TECGRAF TECNOLOGIA EM COMPUTACAO GRAFICA
LTDA  R$ 74.270,00

01/03/2013 11:46:59:620 MAXIMUS RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 56.000,00

03/03/2013 23:02:15:754 O A POMPEO LICITACOES  R$ 55.900,00

Data-Hora Fornecedor Lance



Lote (2) - Aquisição de livença Autocad ou Similar, conforme especificações constantes nas

especificações Técnicas.

 

    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 04/03/2013, às 10:01:34 horas, no lote (1) - Aquisição de Atualização de Licença

Autocad Map 3D de 2008 para 2013, conforme especificações costantes nas Especificações

Técnicas -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/03/2013, às 11:06:46

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/03/2013, às 11:06:46 horas, no lote (1) - Aquisição de Atualização de Licença

Autocad Map 3D de 2008 para 2013, conforme especificações costantes nas Especificações

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

foi o seguinte: Considerando que a empresa TECGRAF TECNOLOGIA EM COMPUTACAO

GRAFICA LTDA apresentou o menor valor fica a mesma declarada vencedora, porém

condicionada à análise da aceitabildade do valor proposta ao mercado atual, fica convocada

a apresentar a documentação no prazo de 3 (três) dias úteis e a proposta reformulada.. No

dia 03/04/2013, às 11:07:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2013, às 11:07:44 horas, no lote (1) - Aquisição de Atualização de Licença

Autocad Map 3D de 2008 para 2013, conforme especificações costantes nas Especificações

Técnicas -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - LUCIMARA MIRANDA BRASIL AGUSTINELLI - desclassificou o

fornecedor: TECGRAF TECNOLOGIA EM COMPUTACAO GRAFICA LTDA.. No dia

04/04/2013, às 12:06:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

04/03/2013 09:27:47:358 TECGRAF TECNOLOGIA EM COMPUTACAO GRAFICA
LTDA  R$ 24.250,00

01/03/2013 13:38:53:774 MAPDATA - TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO
LTDA  R$ 28.350,00

Data-Hora Fornecedor Lance

04/03/2013 09:59:57:487 MAXIMUS RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 13.999,00

04/03/2013 09:56:21:217 O A POMPEO LICITACOES  R$ 14.000,00

04/03/2013 09:32:13:905 TECGRAF TECNOLOGIA EM COMPUTACAO GRAFICA
LTDA  R$ 55.590,00

01/03/2013 13:38:53:774 MAPDATA - TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO
LTDA  R$ 76.550,00



    No lote (1) - Aquisição de Atualização de Licença Autocad Map 3D de 2008 para 2013,

conforme especificações costantes nas Especificações Técnicas - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 04/03/2013, às 10:11:37 horas, no lote (2) - Aquisição de livença Autocad ou

Similar, conforme especificações constantes nas especificações Técnicas. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/03/2013, às 10:40:32 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 04/03/2013, às 10:40:32 horas, no lote (2) - Aquisição de livença Autocad ou

Similar, conforme especificações constantes nas especificações Técnicas. -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 03/04/2013, às 11:20:03 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2013, às 11:20:03 horas, no lote (2) - Aquisição de livença Autocad ou

Similar, conforme especificações constantes nas especificações Técnicas. -  a situação do

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

LUCIMARA MIRANDA BRASIL AGUSTINELLI - desclassificou o fornecedor: MAXIMUS RIO

COMERCIO E SERVICOS LTDA.. No dia 03/04/2013, às 11:36:32 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2013, às 11:36:32 horas, no lote (2) - Aquisição de livença Autocad ou

Similar, conforme especificações constantes nas especificações Técnicas. -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 09/04/2013, às 09:34:37 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/04/2013, às 09:34:37 horas, no lote (2) - Aquisição de livença Autocad ou

Similar, conforme especificações constantes nas especificações Técnicas. -  a situação do

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

LUCIMARA MIRANDA BRASIL AGUSTINELLI - desclassificou o fornecedor: O A POMPEO

LICITACOES.. No dia 09/04/2013, às 09:39:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/04/2013, às 09:39:52 horas, no lote (2) - Aquisição de livença Autocad ou

Similar, conforme especificações constantes nas especificações Técnicas. -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 15/04/2013, às 11:47:36 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/04/2013, às 11:47:36 horas, no lote (2) - Aquisição de livença Autocad ou

Similar, conforme especificações constantes nas especificações Técnicas. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado.



 

    No dia 15/04/2013, às 11:47:36 horas, no lote (2) - Aquisição de livença Autocad ou

Similar, conforme especificações constantes nas especificações Técnicas. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa TECGRAF

TECNOLOGIA EM COMPUTACAO GRAFICA LTDA com o valor R$ 55.450,00.

 

    No dia 03/04/2013, às 11:07:44 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIMARA MIRANDA

BRASIL AGUSTINELLI - desclassificou o fornecedor - TECGRAF TECNOLOGIA EM

COMPUTACAO GRAFICA LTDA, no lote (1) - Aquisição de Atualização de Licença Autocad

Map 3D de 2008 para 2013, conforme especificações costantes nas Especificações

Técnicas. O motivo da desclassificação foi: Considerando que a proposta da da empresa

Tecgraf está muito superior ao valor estimado este lote, fica a empresa Tecgraf

desclassificada e diante disso, fica aberto até as 17h00min de hoje o prazo para a empresa

manifestar interesse em recorrer de tal decisão, sob pena de preclusão de tal direito.

 

    No dia 03/04/2013, às 11:20:02 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIMARA MIRANDA

BRASIL AGUSTINELLI - desclassificou o fornecedor - MAXIMUS RIO COMERCIO E

SERVICOS LTDA, no lote (2) - Aquisição de livença Autocad ou Similar, conforme

especificações constantes nas especificações Técnicas.. O motivo da desclassificação foi:

Considerando que a empresa Maximus Rio COm. e Servs. Ltda. não apresentou

documentação de habilitação e considerando a solicitação de desistência da mesma, fica a

referida empresa desclassificada.

 

    No dia 04/04/2013, às 12:06:40 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIMARA MIRANDA

BRASIL AGUSTINELLI - desclassificou o fornecedor - MAPDATA - TECNOLOGIA

INFORMATICA E COMERCIO LTDA, no lote (1) - Aquisição de Atualização de Licença

Autocad Map 3D de 2008 para 2013, conforme especificações costantes nas Especificações

Técnicas. O motivo da desclassificação foi: Considerando que a empresa Mapdata

apresentou proposta no valor excessivo fica a mesma desclassificada. Diante de tal decisão

fica aberto o prazo até as 17h00min de hoje para manifestação de intençaõ de recorrer, sob

pena preclusão de tal direito.

 

    No dia 09/04/2013, às 09:34:36 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIMARA MIRANDA

BRASIL AGUSTINELLI - desclassificou o fornecedor - O A POMPEO LICITACOES, no lote

(2) - Aquisição de livença Autocad ou Similar, conforme especificações constantes nas

especificações Técnicas.. O motivo da desclassificação foi: Considerando que a empresa O

A Pompeo não apresentou a documentação de habilitação e a proposta, fica a mesma

desclassificada.

 

    Diante do registro de intenção  do representante AMYR ELMO DE CASTRO GIRONDI da



empresa TECGRAF TECNOLOGIA EM COMPUTACAO GRAFICA LTDA no lote (2) -

Aquisição de livença Autocad ou Similar, conforme especificações constantes nas

especificações Técnicas.,  em interpor recurso o Pregoeiro da Disputa abriu prazo legal para

apresentação  formal das razões e contra razões do recurso.

 

    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.

 

LUCIMARA MIRANDA BRASIL AGUSTINELLI

Pregoeiro da Disputa

 

CLAUDIA APARECIDA FERREIRA SOARES

Autoridade Competente

 

CRISTIANE DE FATIMA CAMARGO CALDEIRA DE OLIVEIRA

Membro Equipe Apoio

 

KLEDSON BRUNO CAMARGO

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:

MAPDATA - TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA

MAXIMUS RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA

O A POMPEO LICITACOES

TECGRAF TECNOLOGIA EM COMPUTACAO GRAFICA LTDA


