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Governo do Estado do Maranhão
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO MARANHÃO
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00002/2022
Às 09:00 horas do dia 10 de fevereiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 036-DPGE, 13/01/2022 de 18/01/2022, 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 1373/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00002/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de telecomunicações para execução de projeto com
fornecimento de material, ativos, instalação, treinamento e certificação da rede corporativa (dados e voz) para a adequação da
infraestrutura do novo prédio sede da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, nas condições e especificações contidas no
termo de referência e seus anexos que são partes integrante deste edital.. 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: Serviço de instalação / montagem / remanejamento e manutenção de rede local de computadores
Descrição Complementar: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de telecomunicações para
execução de projeto com fornecimento de material, ativos, instalação, treinamento e certificação da rede corporativa (dados e
voz) para a adequação da infraestrutura do novo prédio sede da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, nas condições e
especificações contidas no termo de referência e seus anexos que são partes integrante deste edital.
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: PONTO DE REDE
Valor Estimado: R$ 1.350.187,2300
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %
Aceito para: FONMART TECNOLOGIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.218.000,0000 e com valor negociado a R$
1.215.000,0000 .
Histórico
Item: 1 - Serviço de instalação / montagem / remanejamento e manutenção de rede local de computadores
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

15.188.463/0001-04 PINHEIRO E
SILVA
COMERCIO E
CONFECCOES
LTDA

ME/EPP Declaração
Quantidade
Equiparada ME/EPP
Sim

Sim

1

Valor Unit.

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 1.350.187,0000 R$ 1.350.187,0000 10/02/2022
07:24:11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de
telecomunicações para execução de projeto com fornecimento de material, ativos, instalação, treinamento e
certificação da rede corporativa (dados e voz) para a adequação da infraestrutura do novo prédio sede da Defensoria
Pública do Estado do Maranhão, nas condições e especificações contidas no termo de referência e seus anexos que são
partes integrante deste edital.
Porte da empresa: ME/EPP

31.907.728/0001-25 FONMART
TECNOLOGIA
LTDA

Sim

Sim

1

R$ 1.350.187,2300 R$ 1.350.187,2300 09/02/2022
16:43:44
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços de telecomunicações para execução de projeto
com fornecimento de material, ativos, instalação, treinamento e certificação da rede corporativa (dados e voz) para a
adequação da infraestrutura do novo prédio sede da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, nas condições e
especificações contidas no termo de referência e seus anexos que são partes integrante do edital.
Porte da empresa: ME/EPP

18.132.617/0001-26 S 3
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA

Sim

Sim

1

R$ 1.350.187,2300 R$ 1.350.187,2300 09/02/2022
18:32:35

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de
telecomunicações para execução de projeto com fornecimento de material, ativos, instalação, treinamento e
certificação da rede corporativa (dados e voz) para a adequação da infraestrutura do novo prédio sede da Defensoria
Pública do Estado do Maranhão, nas condições e especificações contidas no termo de referência e seus anexos que são
partes integrante deste edital.
Porte da empresa: ME/EPP

09.439.320/0001-17 GLOBAL
SERVICOS &
COMERCIO
LTDA

Não

Não

1

R$ 2.000.000,0000 R$ 2.000.000,0000 10/02/2022
08:58:30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços de telecomunicações para execução de projeto com fornecimento de material, ativos, instalação, treinamento
e certificação da rede corporativa (dados e voz) para a adequação da infraestrutura do novo prédio sede da Defensoria
Pública do Estado do Maranhão, nas condições e especificações contidas no termo de referência e seus anexos que são
partes integrante deste edital.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

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

*

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 2.000.000,0000

09.439.320/0001-17

10/02/2022 09:00:05:190

R$ 1.350.187,2300

31.907.728/0001-25

10/02/2022 09:00:05:190

R$ 1.350.187,2300

18.132.617/0001-26

10/02/2022 09:00:05:190

R$ 1.350.187,0000

15.188.463/0001-04

10/02/2022 09:00:05:190

R$ 1.336.685,0000

18.132.617/0001-26

10/02/2022 09:07:10:717

R$ 1.350.000,0000

09.439.320/0001-17

10/02/2022 09:07:48:177

R$ 1.330.000,0000

31.907.728/0001-25

10/02/2022 09:12:32:407

R$ 1.275.000,0000

18.132.617/0001-26

10/02/2022 09:13:31:600

R$ 1.265.000,0000

31.907.728/0001-25

10/02/2022 09:14:04:240

R$ 1.225.000,0000

18.132.617/0001-26

10/02/2022 09:14:16:947

R$ 1.218.000,0000

31.907.728/0001-25

10/02/2022 09:15:26:027

R$ 1.219,0000

15.188.463/0001-04

10/02/2022 09:17:20:347

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Abertura

10/02/2022
09:03:06

Item aberto para lances.

Exclusão de lance

10/02/2022
09:17:44

Lance excluído no valor de R$ 1.219,0000.

Encerramento

10/02/2022
09:19:21

Item encerrado para lances.

Encerramento etapa
aberta

10/02/2022
09:19:21

Item com etapa aberta encerrada.

Abertura do prazo Convocação anexo

10/02/2022
09:32:48

Convocado para envio de anexo o fornecedor FONMART TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF:
31.907.728/0001-25.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

10/02/2022
10:50:24

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FONMART TECNOLOGIA LTDA,
CNPJ/CPF: 31.907.728/0001-25.

Aceite de proposta

10/02/2022
11:09:45

Aceite individual da proposta. Fornecedor: FONMART TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF:
31.907.728/0001-25, pelo melhor lance de R$ 1.218.000,0000 e com valor negociado a R$
1.215.000,0000. Motivo: O licitante FONMART, melhor classificado após negociação do valor
aceitou redução para R$ 1.215.000,00. (Um milhão duzentos e quinze mil reais).

Habilitação de
fornecedor

10/02/2022
11:10:48

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: FONMART TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF:
31.907.728/0001-25, pelo melhor lance de R$ 1.218.000,0000 e com valor negociado a R$
1.215.000,0000.
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Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens
Data

Mensagem

Sistema

10/02/2022
09:00:05

A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas
automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar
em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e
17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se
conectados.

Sistema

10/02/2022
09:00:06

A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se
conectados.

Sistema

10/02/2022
09:03:06

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

Pregoeiro

10/02/2022
09:12:02

Todos os participantes devem estar cientes dos avisos e respostas inseridos no sistema
Comprasnet.

Pregoeiro

10/02/2022
09:16:38

Execução de projeto com fornecimento de material, ativos, instalação, treinamento e
certificação da rede corporativa (dados e voz) para a adequação da infraestrutura do
novo prédio sede da Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Sistema

10/02/2022
09:17:44

O lance no valor de R$ 1.219,0000 do item 1 foi excluído pelo comprador por ter sido
considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.

Pregoeiro

10/02/2022
09:18:13

Lance excluído, por erro na digitação. Cuidado com as casa decimais.

Sistema

10/02/2022
09:19:21

O item 1 está encerrado.

Sistema

10/02/2022
09:19:25

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro

10/02/2022
09:21:48

Bom dia à todos.

Pregoeiro

10/02/2022
09:22:10

melhor classificado , licitante FONMART.

Pregoeiro

10/02/2022
09:24:12

Para FONMART TECNOLOGIA LTDA - Sr licitante, você poderia reduzir seu valor à R$
1.215.000,00 (Hum milhão duzentos e quinze reais)?

Pregoeiro

10/02/2022
09:28:59

Para FONMART TECNOLOGIA LTDA - Aguardando.

31.907.728/0001-25

10/02/2022
09:30:08

Prezado Pregoeiro, Podemos, sim, chegar ao valor de R$ 1.215.000,00.

Pregoeiro

10/02/2022
09:32:41

Para FONMART TECNOLOGIA LTDA - Agradecemos a redução. Desta forma
convocaremos a proposta ajustada e documentação neste momento.

Sistema

10/02/2022
09:32:48

Senhor fornecedor FONMART TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 31.907.728/0001-25,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro

10/02/2022
09:33:57

Na forma do item 7.9. do edital Finda a fase de lances, o LICITANTE detentor do MENOR
LANCE deverá encaminhar no prazo máximo de 02 (duas) horas, por meio eletrônico,
sua PROPOSTA juntamente com a documentação de habilitação previstos no item 10 do
edital, com o valor readequado ao valor do lance vencedor.

Sistema

10/02/2022
10:50:24

Senhor Pregoeiro, o fornecedor FONMART TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF:
31.907.728/0001-25, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro

10/02/2022
11:02:24

Para FONMART TECNOLOGIA LTDA - Recebido tempestivamente.

Pregoeiro

10/02/2022
11:05:27

Senhores licitantes a documentação da licitante FONMART cadastrada no sistema
COMPRASNET, durante o período de espera da proposta ajustada, foi analisada
conjuntamente pela Comissão de Licitação e Setor de Informática da DPE/MA
(Supervisor Técnico Felipe Corrêa).

Pregoeiro

10/02/2022
11:07:31

Após analisada a documentação e consultado os sistemas oficiais do COMPRASNET, o
parecer técnico e desta comissão de licitação é pela aprovação da documentação
apresentada, pois: Todas as especificações técnicas dos materiais fornecidos e dos
serviços oferecidos, conforme proposta e catálogos, estão dentro dos parâmetros
mínimos exigidos em Edital e TR.

Sistema

10/02/2022
11:10:48

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´.

15/03/2022 13:44

Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

4 of 4

Pregoeiro

10/02/2022
11:12:17
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Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 10/02/2022 às
11:33:00.

Eventos do Pregão
Evento

Data/Hora

Alteração equipe

03/02/2022 16:36:37

Observações

Abertura da sessão
10/02/2022 09:00:05 Abertura da sessão pública
pública
Julgamento de
propostas

10/02/2022 09:19:25 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo

10/02/2022 11:10:48 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

10/02/2022 11:12:17 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/02/2022 às 11:33:00.

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 11:35 horas do dia 10 de fevereiro de 2022, cuja
ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

HILTON RAFAEL CARVALHO COSTA
Pregoeiro Oficial

RAIMUNDO EDUARDO DA SILVA FARIAS
Equipe de Apoio

Voltar
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