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Pregão Eletrônico

980385.372021 .4365 .4402 .25465795

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00037/2021 (SRP)

 
Às 09:30 horas do dia 11 de outubro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros
da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Decreto 015/2021 de 04/01/2021, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 048, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00037/2021. Modo de disputa:
Aberto. Objeto: Registro de preço para aquisição de matéria e equipamento da tecnologia da informática (TI),
incluindo equipamentos necessários como: data centers compactos; ativos de rede, para atender a prefeitura do
Município de Cumaru do norte PA.. 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: Roteador
Descrição Complementar: Material e equipamento da Tecnologia da Informação. Lote 01 - Material e
equipamento da Tecnologia da Informação. Conforme Termo de Referencia anexo I do EDITAL.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 28.138,7000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,10

Aceito para: JOAO VICTOR SOUSA LOPES EIRELI, pelo melhor lance de R$ 28.138,7000 e a quantidade de 1
Unidade .

Histórico
Item: 1 - Roteador

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
19.488.746/0001-14 JOAO

VICTOR
SOUSA
LOPES
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 28.138,7000 R$ 28.138,7000 09/10/2021
12:30:29

Marca: D-LINK 
Fabricante: D-LINK 
Modelo / Versão: RJ45 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conector RJ45 vazado de passagem ez crimp ez crimp cat5e
ouro kit 100 Testador de cabo RJ 45 Alicate de Climpar Cabo Alicate Universal isolador vde 8´´ vise gripe
nobreak 1200 va biv. switch intelbras sg 2400qr régua de rack 19 pol filtro regua elétricacalha 12 tomada
Guia organizador cabo para rack 19 1u kitc/10 Kit porca gaiola com parafuso m5 para rack 19 kit c/ 25peças
Mikrotik routerboard rb 760igs hex s 880mhz256mb Patch panel 24 portas cat-6 Kit de ventilação p/ rack 4
ventl c/ rolamenpadrão univ 19 Rack para servidor 42us x 600mm comacessórios Cabo F/ UTP blind lan cat-
5e ext dupla capa305m 100% cobre Capas protetor rj45 emborrachada paraconector rj45 kit c/200 und Jogo
de chave de fenda / phillips c/ 6 peçastramontina Kit chave fenda e phillips jogo 6 peças imantadas
ferramenta Alicate de inserção fêmea rj45 punch down laranja rede 314b Cinta plástica fita hellermann
enforca gato200mm pacote c/ 200und Organizador fios e cabos espiral spiraduto1/4 preto 5mt Organizador
tipo pente de cabos até 38cabos Rolo de fita velcro qwik tie 19mm x 3,6 metros Poweredge r240 Chaveador
kvm usb switch 4 portas vga/+kit 4cabos kvm usb Furadeira eletrica impactor prof.com maleta1/2pol 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 28.138,7000 19.488.746/0001-14 11/10/2021 09:30:00:353

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações
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Abertura 11/10/2021
09:35:00

Item aberto.

Encerramento sem
prorrogação

11/10/2021
09:45:01 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento etapa
aberta

11/10/2021
09:45:27 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 11/10/2021
09:45:27 Item encerrado.

Aceite de proposta 14/10/2021
09:19:33

Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOAO VICTOR SOUSA LOPES EIRELI,
CNPJ/CPF: 19.488.746/0001-14, pelo melhor lance de R$ 28.138,7000.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

14/10/2021
09:20:03

Convocado para envio de anexo o fornecedor JOAO VICTOR SOUSA LOPES EIRELI,
CNPJ/CPF: 19.488.746/0001-14.

Encerramento do prazo
- Convocação anexo

14/10/2021
09:33:59

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JOAO VICTOR SOUSA
LOPES EIRELI, CNPJ/CPF: 19.488.746/0001-14.

Habilitação de
fornecedor

14/10/2021
14:27:29

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JOAO VICTOR SOUSA LOPES EIRELI
- CNPJ/CPF: 19.488.746/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 11/10/2021
09:30:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início
dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de

abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro 11/10/2021

09:31:34
Senhores licitantes, bom dia. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico
037/2021, promovido pela UASG 980385, Prefeitura de Cumaru do Norte PA. Antes
de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos.

Pregoeiro 11/10/2021
09:31:56

Conforme indicado no Edital, a especificação técnica dos itens no arquivo PDF baixado
juntamente com o arquivo do Edital no Comprasnet (RELAÇÃO DE ITENS) geralmente
é obtida a partir de aproximações do CATMAT/CATSER, não sendo editável, em alguns
casos, pelo órgão promotor do certame. Portanto, sempre que tal especificação não
corresponder à descrição do Termo de Referência, prevalecerá a que consta do TR.

Pregoeiro 11/10/2021
09:32:37

São de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome,
especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o

acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Pregoeiro 11/10/2021

09:33:18
Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, previsto no Decreto

10.024/2019.
Pregoeiro 11/10/2021

09:33:50
A qualquer momento após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência,

com fundamento no art. 43, §3º, da Lei 8.666/93, destinada a esclarecer ou
complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou

documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido
apresentados juntamente com a proposta.

Pregoeiro 11/10/2021
09:34:16

Caso não tenham inserido todos os documentos de habilitação exigidos no Edital
juntamente com a proposta inicial, certifiquem-se, desde já, que os mesmos constem

do Sicaf
Pregoeiro 11/10/2021

09:34:53
A princípio, como regra, não aceitaremos, para efeito de habilitação, o envio tardio de

documentos que deveriam ter sido encaminhados juntamente com a proposta de
preços inicial, ou que já deveriam constar do Sicaf. Apenas excepcionalmente,

mediante decisão fundamentada do Pregoeiro, considerando as circunstâncias do
caso concreto, esta hipótese (aceitação de envio tardio) será admitida.

Sistema 11/10/2021
09:35:00

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será
iniciada. Mantenham-se conectados.

Sistema 11/10/2021
09:35:01

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 11/10/2021
09:45:01

O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 11/10/2021
09:45:27

O item 1 está encerrado.

Sistema 11/10/2021
09:45:31

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 11/10/2021
09:47:16

Encerrada a fase de lances, iniciaremos a fase de aceitação/negociação/julgamento
das propostas/lances provisoriamente em primeiro lugar.

Pregoeiro 11/10/2021
09:52:33

Senhor licitante! JOAO VICTOR SOUSA LOPES EIRELI, a seção será suspensa por
razões Administrativas, retornaremos dia 13 de outubro as 09 horas e 30 minutos

para analise da proposta, habilitação.
Pregoeiro 11/10/2021

09:53:59
agradeço a compreensão. tenha um bom dia
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Pregoeiro 14/10/2021
08:47:55

bom dia

Pregoeiro 14/10/2021
08:52:51

Senhor licitante Joao Victor, devido a chuva e falta de energia no dia de ontem 13 de
outubro de 2021 não teve como prosseguir com o julgamento da proposta e analise

da documentação; peço desculpa pelo transtorno.
Pregoeiro 14/10/2021

08:53:42
Estamos analisando as devidas DOCUMENTAÇÃO. Fique atento.

Sistema 14/10/2021
09:20:03

Senhor fornecedor JOAO VICTOR SOUSA LOPES EIRELI, CNPJ/CPF: 19.488.746/0001-
14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 14/10/2021
09:33:59

Senhor Pregoeiro, o fornecedor JOAO VICTOR SOUSA LOPES EIRELI, CNPJ/CPF:
19.488.746/0001-14, enviou o anexo para o ítem 1.

Sistema 14/10/2021
14:27:31

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 14/10/2021
15:03:35

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 14/10/2021 às
15:33:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 08/10/2021
13:19:49

Abertura da
sessão pública

11/10/2021
09:30:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

11/10/2021
09:35:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

11/10/2021
09:45:30 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

11/10/2021
09:56:54 Previsão de reabertura: 13/10/2021 09:30:00; em razão Administrativa

Reativação 14/10/2021
08:05:29

Abertura do prazo 14/10/2021
14:27:31 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

14/10/2021
15:03:35

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 14/10/2021 às
15:33:00.

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 45, do
Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:35 horas do dia
14 de outubro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
RAILANE BARBOSA ALMEIDA 
Pregoeiro Oficial

MAYRA DOS SANTOS SOUSA
Equipe de Apoio

MARCIO SILVA ROCHA
Equipe de Apoio

Voltar   
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