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Pregão Eletrônico
Este pregão possui 1 Ata Complementar

Ver Ata Original   
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade do Amazonas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1
Nº 00045/2019

Às 11:00 horas do dia 31 de outubro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros
da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria n°. 114/2019/PROADM de 19/09/2019, 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 23105.000460/2018, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº
00045/2019. Modo de disputa: Decreto 5.450/2005. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa
especializada para a prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva permanente, sem
dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e peças para reposição em Subestações com
Transformadores da Universidade Federal do Amazonas, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos., tendo em vista Retorno de fase para registro de intenção de recurso pois
foi concedido prazo para registro das razões nos dias 25/10 e 28/10 (Pontos facultativos) Além da indisponibilidade
do sistema nos mesmos dias. "Manutenção do Sistema - 23/10/2019 Prezados Usuários, Informamos que o Sistema
SIASG, SIASGNet e Comprasnet entrarão em manutenção no dia 25/10 a partir das 19h e retornarão no dia 28/10,
em razão da implementação das alterações no Sistema para atender ao Novo Decreto de Pregão nº 10.024/2019..

Item: 1
Descrição: Manutenção de Subestações de Energia Elétrica Até 500kv
Descrição Complementar: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de
manutenção preventiva e corretiva permanente, sem dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de
materiais e peças para reposição em Subestações com Transformadores da Universidade Federal do Amazonas,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.530.375,8600 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI, pelo melhor lance de R$ 1.119.620,0000 e com
valor negociado a R$ 1.119.606,8600 .

Histórico
Item: 1 - Manutenção de Subestações de Energia Elétrica Até 500kv

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações
Volta de
Fase

30/10/2019
10:52:21 Volta de Fase para Intenção de Recurso

Registro
Intenção
de
Recurso

31/10/2019
10:39:02

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA
CNPJ/CPF: 84544469000181. Motivo: A empresa BMJ Comercio e Serviços LTDA vem exercer
seu direito de intenção de recurso contra a decisão desta comissão de licitação em declarar
vencedora a empresa ENGEVISA desde que a e

Registro
Intenção
de
Recurso

31/10/2019
10:41:10

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA
CNPJ/CPF: 84544469000181. Motivo: A empresa BMJ Comercio e Serviços LTDA vem exercer
seu direito de intenção de recurso contra a decisão desta comissão de licitação em declarar
vencedora a empresa ENGEVISA desde que a e

Intenção
de
Recurso
Aceita

31/10/2019
14:38:52

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
84544469000181.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

84.544.469/0001-81 31/10/2019 10:41 31/10/2019 14:38 Aceito
Motivo Intenção:A empresa BMJ Comercio e Serviços LTDA vem exercer seu direito de
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intenção de recurso contra a decisão desta comissão de licitação em declarar vencedora a
empresa ENGEVISA desde que a empresa deixou de apresentar certificado de NR6 no
momento de sua convocação de apresentação da habilitação técnica, e foi convocada
novamente para apresentar certificado que faltava como se fosse uma documentação
complementar e consideramos que esta documentação teria de ser entregue em sua primeira
convocação.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 30/10/2019
10:52:21

Sr(s) fornecedor(es), o item 1 está retornando à fase de Intenção de Recurso.

Sistema 30/10/2019
10:52:21

Este pregão foi reagendado para 31/10/2019 11:00.

Pregoeiro 31/10/2019
10:19:42

Foi reaberto o prazo para registro de intenção de recurso. Este prazo encerra-se
em: 31/10/2019 às 12:00:00.

Pregoeiro 31/10/2019
10:21:11

Foi informado nova data de fechamento de prazo para registro de intenção de
recurso: 31/10/2019 às 13:00:00.

Pregoeiro 31/10/2019
10:35:13

Foi informado nova data de fechamento de prazo para registro de intenção de
recurso: 31/10/2019 às 13:00:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Volta de Fase 30/10/2019
10:52:21

Retorno de fase para registro de intenção de recurso pois foi concedido prazo para
registro das razões nos dias 25/10 e 28/10 (Pontos facultativos) Além da
indisponibilidade do sistema nos mesmos dias. "Manutenção do Sistema -
23/10/2019 Prezados Usuários, Informamos que o Sistema SIASG, SIASGNet e
Comprasnet entrarão em manutenção no dia 25/10 a partir das 19h e retornarão no
dia 28/10, em razão da implementação das alterações no Sistema para atender ao
Novo Decreto de Pregão nº 10.024/2019.. Reagendado para: 31/10/2019 11:00

Abertura de Prazo 31/10/2019
10:19:42

Reabertura de prazo para registro de intenção de recurso. Justificativa: reabertura
de prazo

Informado
Fechamento de

Prazo

31/10/2019
10:19:42

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 31/10/2019 às
12:00:00.

Informado
Fechamento de

Prazo

31/10/2019
10:21:11

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso reagendado para:
31/10/2019 às 13:00:00. Justificativa: reabertura de prazo.

Informado
Fechamento de

Prazo

31/10/2019
10:35:13

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso reagendado para:
31/10/2019 às 13:00:00. Justificativa: reabertura de prazo.

Data limite para registro de recurso: 05/11/2019.
Data limite para registro de contrarrazão: 08/11/2019.
Data limite para registro de decisão: 18/11/2019.

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 5.450 de 31 de maio de 2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:12
horas do dia 31 de outubro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
GUARNIERY LIMA DE SOUZA 
Pregoeiro Oficial

ANGELICA AGUIAR COSTA LIMA
Equipe de Apoio

STANLEY SOARES DE SOUZA
Equipe de Apoio

Ver Ata Original   
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Voltar   
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