
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DA BAHIA -

COREN-BA - (BA)

 

    Licitação: (Ano: 2019/ CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DA

BAHIA / Nº Processo: 083/2019)

 

     às 09:05:08 horas do dia 17/05/2019 no endereço R GENERAL LABATUT, 273

          ED. ABDALA MUJAES, bairro BARRIS, da cidade de SALVADOR - BA, reuniram-se o

Pregoeiro da disputa Sr(a). ELISANGELA CONCEICAO ASSIS DE SANTANA, e a

respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão

Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 083/2019 - 2019/003/2019 que tem por objeto

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso à internet, por

meio de link dedicado de 20 Mbps, que será utilizado em redundância ao link principal, para

atender as necessidades do Coren-BA.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso à

internet, por meio de link dedicado de 20 Mbps, que será utilizado em redundância ao link

principal, para atender as necessidades do Coren-BA.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso à

internet, por meio de link dedicado de 20 Mbps, que será utilizado em redundância ao link

principal, para atender as necessidades do Coren-BA.

 

    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:

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/05/2019 16:09:51:535 WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA - EPP  R$ 13.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

17/05/2019 09:24:32:964 WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA - EPP  R$ 10.900,00
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    No dia 17/05/2019, às 09:46:23 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços de acesso à internet, por meio de link dedicado de 20 Mbps, que

será utilizado em redundância ao link principal, para atender as necessidades do Coren-BA.

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 23/05/2019, às 11:03:03 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (1) - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso à

internet, por meio de link dedicado de 20 Mbps, que será utilizado em redundância ao link

principal, para atender as necessidades do Coren-BA. - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

    No dia 23/05/2019, às 11:03:03 horas, o Pregoeiro da licitação - ELISANGELA

CONCEICAO ASSIS DE SANTANA - desclassificou o fornecedor - WEBFOCO

TELECOMUNICACOES LTDA - EPP, no lote (1) - Contratação de empresa especializada na

prestação de serviços de acesso à internet, por meio de link dedicado de 20 Mbps, que será

utilizado em redundância ao link principal, para atender as necessidades do Coren-BA. O

motivo da desclassificação foi: Fornecedor desclassificado em virtude do não cumprimento

da exigência do Edital desta Licitação, quanto a comprovação da qualificação econômico

financeiro.

 

        No dia 23/05/2019, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da

ata: 

 

    O referido Pregão foi declarado FRACASSADO em virtude da arrematante não atender

aos requisitos editalicios deste Pregão Eletrônico, quanto a comprovação da qualificação

econômico financeiro.

 

    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.

 

ELISANGELA CONCEICAO ASSIS DE SANTANA

Pregoeiro da disputa

 

MARLYANE CASTRO GARCIA DE CARVALHO

Autoridade Competente

 

JOANA ANGELICA MIRANDA LIMA

Membro Equipe Apoio
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Proponente:
63.229.553/0001-30 WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA - EPP
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