
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA - CONSELHO

REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA - (BA)

 

    Licitação: (Ano: 2021/ CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA / Nº

Processo: 13/2021)

 

     às 14:32:07 horas do dia 19/07/2021 no endereço RUA SOLDADO LUIZ GONZAGA DAS

VIRGENS              111, 11 ANDAR, bairro CAMINHO DAS ARVORES, da cidade de

SALVADOR - BA, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). DENISE MARIA SOUZA

CARDOSO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para

realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 13/2021 - 2021/10/2021

que tem por objeto Contratação de empresas especializadas em venda de máquinas,

materiais de informática e licenças de software para uso do Conselho Regional de

Odontologia da Bahia CRO/BA, tencionando um melhor desenvolvimento das atividades do

órgão, com eficiência, eficácia e agilidade, além de modernizar o atendimento.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada em aquisição de 02 (dois) notebooks,

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referencia, para

atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia� CROBA.

Lote (2) - Contratação de empresa especializada em venda de TABLETS para uso nas

atividades diárias dos colaboradores do setor de fiscalização, tencionando um melhor

desenvolvimento das atividades do órgão, com eficiência, eficácia e agilidade, além de

modernizar o atendimento do Conselho Regional de Odontologia da Bahia� CROBA seguindo

as especificações que estão no termo de referência.

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/07/2021 11:47:24:189 RR COMERCIAL LTDA - ME  R$ 15.853,22

19/07/2021 01:11:12:176 AM TECNOLOGIA LTDA - ME  R$ 15.853,00

15/07/2021 13:56:32:330 MALUTEC INFORMATICA EIRELI - EPP  R$ 15.300,00

19/07/2021 10:12:02:990 RT COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 15.800,00

19/07/2021 09:01:06:094 LRF SERVICOS E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA  R$ 23.800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/07/2021 11:47:24:189 RR COMERCIAL LTDA - ME  R$ 24.702,74

19/07/2021 01:11:12:176 AM TECNOLOGIA LTDA - ME  R$ 24.700,00

19/07/2021 10:12:02:990 RT COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 24.700,00

16/07/2021 22:31:53:410 MGITECH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA  R$ 24.700,00
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Lote (3) - Contratação de empresas especializadas em venda de máquinas, materiais de

informática e licenças de software para uso do Conselho Regional de Odontologia da Bahia

CRO/BA, tencionando um melhor desenvolvimento das atividades do órgão, com eficiência,

eficácia e agilidade, além de modernizar o atendimento de acordo com o termo de

referencia.

    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada em aquisição de 02 (dois) notebooks,

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referencia, para

atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia� CROBA.

Lote (2) - Contratação de empresa especializada em venda de TABLETS para uso nas

atividades diárias dos colaboradores do setor de fiscalização, tencionando um melhor

desenvolvimento das atividades do órgão, com eficiência, eficácia e agilidade, além de

modernizar o atendimento do Conselho Regional de Odontologia da Bahia� CROBA seguindo

as especificações que estão no termo de referência.

Lote (3) - Contratação de empresas especializadas em venda de máquinas, materiais de

informática e licenças de software para uso do Conselho Regional de Odontologia da Bahia

CRO/BA, tencionando um melhor desenvolvimento das atividades do órgão, com eficiência,

eficácia e agilidade, além de modernizar o atendimento de acordo com o termo de

referencia.

15/07/2021 18:37:56:948 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA  R$ 24.702,70

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/07/2021 16:27:57:199 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA  R$ 16.200,00

19/07/2021 11:47:24:189 RR COMERCIAL LTDA - ME  R$ 8.792,28

19/07/2021 01:11:12:176 AM TECNOLOGIA LTDA - ME  R$ 11.000,00

19/07/2021 11:47:25:267 TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA  R$ 14.381,50

Data-Hora Fornecedor Lance

15/07/2021 13:56:32:330 MALUTEC INFORMATICA EIRELI - EPP  R$ 15.300,00

19/07/2021 10:12:02:990 RT COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 15.800,00

19/07/2021 01:11:12:176 AM TECNOLOGIA LTDA - ME  R$ 15.853,00

19/07/2021 11:47:24:189 RR COMERCIAL LTDA - ME  R$ 15.853,22

19/07/2021 09:01:06:094 LRF SERVICOS E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA  R$ 23.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/07/2021 14:49:01:083 AM TECNOLOGIA LTDA - ME  R$ 24.390,00

19/07/2021 14:34:26:292 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA  R$ 24.400,00

19/07/2021 14:34:20:693 MGITECH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA  R$ 24.500,00

19/07/2021 10:12:02:990 RT COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 24.700,00

19/07/2021 11:47:24:189 RR COMERCIAL LTDA - ME  R$ 24.702,74
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    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:

 

    No dia 19/07/2021, às 14:50:04 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

em aquisição de 02 (dois) notebooks, conforme condições, quantidades e exigências

estabelecidas no termo de referencia, para atender as necessidades do Conselho Regional

de Odontologia da Bahia� CROBA. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 21/07/2021, às 15:41:22 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 21/07/2021, às 15:41:22 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

em aquisição de 02 (dois) notebooks, conforme condições, quantidades e exigências

estabelecidas no termo de referencia, para atender as necessidades do Conselho Regional

de Odontologia da Bahia� CROBA. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DENISE MARIA SOUZA CARDOSO -

desclassificou o fornecedor: MALUTEC INFORMATICA EIRELI - EPP. No dia 26/07/2021,

às 11:14:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/07/2021, às 11:14:45 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

em aquisição de 02 (dois) notebooks, conforme condições, quantidades e exigências

estabelecidas no termo de referencia, para atender as necessidades do Conselho Regional

de Odontologia da Bahia� CROBA. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DENISE MARIA SOUZA CARDOSO -

desclassificou o fornecedor: RT COMERCIO E SERVICOS LTDA. No dia 27/07/2021, às

13:41:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/07/2021, às 13:41:48 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

em aquisição de 02 (dois) notebooks, conforme condições, quantidades e exigências

estabelecidas no termo de referencia, para atender as necessidades do Conselho Regional

Data-Hora Fornecedor Lance

19/07/2021 11:47:24:189 RR COMERCIAL LTDA - ME  R$ 8.792,28

19/07/2021 01:11:12:176 AM TECNOLOGIA LTDA - ME  R$ 11.000,00

19/07/2021 14:39:14:796 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA  R$ 14.350,00

19/07/2021 11:47:25:267 TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA  R$ 14.381,50
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de Odontologia da Bahia� CROBA. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista o atendimento integral das exigências

editalícias declaro a empresa arrematante vencedora do presente lote, abrindo neste

momento prazo de 30 minutos para manifestação de Interposição de recurso.

 

    No dia 27/07/2021, às 13:41:48 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

em aquisição de 02 (dois) notebooks, conforme condições, quantidades e exigências

estabelecidas no termo de referencia, para atender as necessidades do Conselho Regional

de Odontologia da Bahia� CROBA. - a empresa AM TECNOLOGIA LTDA - ME com o valor

R$ 15.853,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 19/07/2021, às 14:50:00 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada

em venda de TABLETS para uso nas atividades diárias dos colaboradores do setor de

fiscalização, tencionando um melhor desenvolvimento das atividades do órgão, com

eficiência, eficácia e agilidade, além de modernizar o atendimento do Conselho Regional de

Odontologia da Bahia� CROBA seguindo as especificações que estão no termo de referência.

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 21/07/2021, às

16:24:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/07/2021, às 16:24:13 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada

em venda de TABLETS para uso nas atividades diárias dos colaboradores do setor de

fiscalização, tencionando um melhor desenvolvimento das atividades do órgão, com

eficiência, eficácia e agilidade, além de modernizar o atendimento do Conselho Regional de

Odontologia da Bahia� CROBA seguindo as especificações que estão no termo de referência.

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

seguinte: Tendo em vista o atendimento integral das exigências editalícias declaro a

empresa arrematante vencedora do presente lote, abrindo neste momento prazo de 30

minutos para manifestação de Interposição de recurso.

 

    No dia 21/07/2021, às 16:24:13 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada

em venda de TABLETS para uso nas atividades diárias dos colaboradores do setor de

fiscalização, tencionando um melhor desenvolvimento das atividades do órgão, com

eficiência, eficácia e agilidade, além de modernizar o atendimento do Conselho Regional de

Odontologia da Bahia� CROBA seguindo as especificações que estão no termo de referência.

- a empresa AM TECNOLOGIA LTDA - ME com o valor R$ 24.390,00 foi a declarada

vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 19/07/2021, às 14:50:10 horas, no lote (3) - Contratação de empresas

especializadas em venda de máquinas, materiais de informática e licenças de software para
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uso do Conselho Regional de Odontologia da Bahia CRO/BA, tencionando um melhor

desenvolvimento das atividades do órgão, com eficiência, eficácia e agilidade, além de

modernizar o atendimento de acordo com o termo de referencia. -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 26/07/2021, às 10:17:46 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/07/2021, às 10:17:46 horas, no lote (3) - Contratação de empresas

especializadas em venda de máquinas, materiais de informática e licenças de software para

uso do Conselho Regional de Odontologia da Bahia CRO/BA, tencionando um melhor

desenvolvimento das atividades do órgão, com eficiência, eficácia e agilidade, além de

modernizar o atendimento de acordo com o termo de referencia. -  a situação do lote foi

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

MARIA SOUZA CARDOSO - desclassificou o fornecedor: RR COMERCIAL LTDA - ME. No

dia 27/07/2021, às 10:05:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/07/2021, às 10:05:43 horas, no lote (3) - Contratação de empresas

especializadas em venda de máquinas, materiais de informática e licenças de software para

uso do Conselho Regional de Odontologia da Bahia CRO/BA, tencionando um melhor

desenvolvimento das atividades do órgão, com eficiência, eficácia e agilidade, além de

modernizar o atendimento de acordo com o termo de referencia. -  a situação do lote foi

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

MARIA SOUZA CARDOSO - desclassificou o fornecedor: AM TECNOLOGIA LTDA - ME. No

dia 27/07/2021, às 13:42:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/07/2021, às 13:42:43 horas, no lote (3) - Contratação de empresas

especializadas em venda de máquinas, materiais de informática e licenças de software para

uso do Conselho Regional de Odontologia da Bahia CRO/BA, tencionando um melhor

desenvolvimento das atividades do órgão, com eficiência, eficácia e agilidade, além de

modernizar o atendimento de acordo com o termo de referencia. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista o

atendimento integral das exigências editalícias declaro a empresa arrematante vencedora do

presente lote, abrindo neste momento prazo de 30 minutos para manifestação de

Interposição de recurso.

 

    No dia 27/07/2021, às 13:42:43 horas, no lote (3) - Contratação de empresas

especializadas em venda de máquinas, materiais de informática e licenças de software para

uso do Conselho Regional de Odontologia da Bahia CRO/BA, tencionando um melhor

desenvolvimento das atividades do órgão, com eficiência, eficácia e agilidade, além de

modernizar o atendimento de acordo com o termo de referencia. - a empresa MCR
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SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA com o valor R$ 14.350,00 foi a declarada vencedora na

disputa do lote.

 

    No dia 21/07/2021, às 15:41:22 horas, o Pregoeiro da licitação - DENISE MARIA SOUZA

CARDOSO - desclassificou o fornecedor - MALUTEC INFORMATICA EIRELI - EPP, no lote

(1) - Contratação de empresa especializada em aquisição de 02 (dois) notebooks, conforme

condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referencia, para atender as

necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia� CROBA. O motivo da

desclassificação foi: Tendo em vista o não atendimento integral das exigências editalícias

declaro a empresa arrematante desclassificada por não cumprimento na oferta da proposta

em desacordo com o item indicado.

 

    No dia 26/07/2021, às 10:17:46 horas, o Pregoeiro da licitação - DENISE MARIA SOUZA

CARDOSO - desclassificou o fornecedor - RR COMERCIAL LTDA - ME, no lote (3) -

Contratação de empresas especializadas em venda de máquinas, materiais de informática e

licenças de software para uso do Conselho Regional de Odontologia da Bahia CRO/BA,

tencionando um melhor desenvolvimento das atividades do órgão, com eficiência, eficácia e

agilidade, além de modernizar o atendimento de acordo com o termo de referencia. O motivo

da desclassificação foi: Tendo em vista o não atendimento integral das exigências editalícias

declaro a empresa arrematante desclassificada do presente lote.

 

    No dia 26/07/2021, às 11:14:45 horas, o Pregoeiro da licitação - DENISE MARIA SOUZA

CARDOSO - desclassificou o fornecedor - RT COMERCIO E SERVICOS LTDA, no lote (1) -

Contratação de empresa especializada em aquisição de 02 (dois) notebooks, conforme

condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referencia, para atender as

necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia� CROBA. O motivo da

desclassificação foi: Tendo em vista o não atendimento integral das exigências editalícias,

declaro a empresa arrematante desclassificada.

 

    No dia 27/07/2021, às 10:05:41 horas, o Pregoeiro da licitação - DENISE MARIA SOUZA

CARDOSO - desclassificou o fornecedor - AM TECNOLOGIA LTDA - ME, no lote (3) -

Contratação de empresas especializadas em venda de máquinas, materiais de informática e

licenças de software para uso do Conselho Regional de Odontologia da Bahia CRO/BA,

tencionando um melhor desenvolvimento das atividades do órgão, com eficiência, eficácia e

agilidade, além de modernizar o atendimento de acordo com o termo de referencia. O motivo

da desclassificação foi: Tendo em vista o não atendimento  das exigências editalícias

declaro a empresa arrematante desclassificada do presente lote.

 

    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.

 

DENISE MARIA SOUZA CARDOSO

Pregoeiro da disputa

 

MARCEL LAUTENSCHLAGER ARRIAGA

Autoridade Competente

 

JOEVAN SANTOS DE OLIVEIRA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
05.350.300/0001-14 AM TECNOLOGIA LTDA - ME

35.053.508/0001-32 LRF SERVICOS E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA

17.635.299/0001-53 MALUTEC INFORMATICA EIRELI - EPP

04.198.254/0001-17 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

17.590.881/0003-02 MGITECH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

01.590.728/0004-26 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA

13.931.277/0001-80 RR COMERCIAL LTDA - ME

32.541.949/0001-95 RT COMERCIO E SERVICOS LTDA

21.748.841/0001-51 TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA
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