
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: AGENCIA DE BACIA HIDROGRAFICA PEIXE VIVO/AGENCIA P -

AGENCIA PEIXE VIVO - (MG)

 

    Licitação: (Ano: 2022/ AGENCIA DE BACIA HIDROGRAFICA PEIXE VIVO/AGENCIA P /

Nº Processo: ATO CONVOCATÓRIO)

 

    O Pregoeiro da disputa Sr(a). MARCIA APARECIDA COELHO, designado pelo ato de

nomeação, para realização do Pregão Nº Processo:ATO CONVOCATÓRIO - 2022 /10/2022,

que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OUTSOURCING PARA

A DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO (TI), PARA EXECUÇÃO CONTINUADA DE ATIVIDADES RELACIONADAS

À GESTÃO DA APV, EM ATENDIMENTO AO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO

RIO SÃO FRANCISCO.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - 1 (um) Analista de desenvolvimento de sistemas pleno.

�1 (um) Analista de desenvolvimento de sistemas júnior

�1 (um) Técnico em informática - programador.

�1 (um) Auxiliar em informática.

 

    Encerrada a etapa de propostas 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 lote (1) - 1 (um) Analista de desenvolvimento de sistemas pleno.

�1 (um) Analista de desenvolvimento de sistemas júnior

�1 (um) Técnico em informática - programador.

�1 (um) Auxiliar em informática. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 16/03/2022, às 10:17:18 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCIA APARECIDA

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - VALEX SERVICOS TECNICOS DE

LIMPEZA EIRELI, no lote (1) - 1 (um) Analista de desenvolvimento de sistemas pleno.

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/03/2022 10:17:18:451 VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA EIRELI  R$ 4.800.000,00
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�1 (um) Analista de desenvolvimento de sistemas júnior

�1 (um) Técnico em informática - programador.

�1 (um) Auxiliar em informática. O motivo da desclassificação foi: Objeto diverso do licitado.

 

    No dia 16/03/2022, às 10:24:53 horas, a autoridade competente da licitação - MARCIA

APARECIDA COELHO - alterou a situação da licitação para fracassada. O motivo da

alteração foi o seguinte: O pregão foi fracassado. Dois concorrentes desistiram e 02 (dois)

concorrentes estavam apenas realizando testes no sistema.

 

    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.

 

MARCIA APARECIDA COELHO

Pregoeiro da disputa

 

MARCIA APARECIDA COELHO

Autoridade Competente

 

ILSON DINIZ GOMES

Membro Equipe Apoio

 

Proponente:
11.077.741/0001-97 VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA EIRELI
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