ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
Dependência: SESI-AP - AMAPA - (AP)
Licitação: (Ano: 2021/ SESI-AP / Nº Processo: 044/2021)
às 10:00:33 horas do dia 03/05/2021 no endereço AV PADRE JULIO MARIA
LOMBAERD-2000, bairro SANTA RITA, da cidade de MACAPA - AP, reuniram-se o
Pregoeiro da disputa Sr(a). ANNE CAROLINE DA SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio,
designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão
Nº Processo: 044/2021 - 2021/LIC 07/21 que tem por objeto Registro de Preços para
contratação de empresa (as) especializada (as) no fornecimento de renovação com upgrade
do fornecimento de solução empresarial de segurança para proteção de dados em
dispositivos finais, Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced, com serviço de
Suporte técnico sob demanda e Contratação de Prestação de Serviços de atualização de
Manutenção, Suporte Técnico e Assistência Técnica On-Site para equipamento
Firewall/VPN NSA_4600 em funcionamento na estrutura de segurança da informação do
SESI/SENAI/AP.
Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:
Lote (1) - LOTE 1
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
30/04/2021 16:35:14:516 ALLSEC
LTDA -

R$ 235.680,75

03/05/2021 00:06:25:217 E F DO C DANIN EIRELI - ME

R$ 800.000,00

Lote (2) - LOTE 2
Data-Hora

Fornecedor

03/05/2021 00:06:25:217 E F DO C DANIN EIRELI - ME

Proposta
R$ 500.000,00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os
seguintes menores preços:
Lote (1) - LOTE 1
Data-Hora

Fornecedor

Lance

SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
03/05/2021 10:09:16:819 ALLSEC
LTDA -

R$ 233.000,00

03/05/2021 10:12:31:298 E F DO C DANIN EIRELI - ME

R$ 550.000,00

Lote (2) - LOTE 2
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Data-Hora

Fornecedor

03/05/2021 10:35:18:662 E F DO C DANIN EIRELI - ME

Lance
R$ 359.500,00

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 03/05/2021, às 10:21:57 horas, no lote (1) - LOTE 1 - a situação do lote foi
alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 04/05/2021, às 10:07:44 horas, a situação do
lote foi finalizada.
No dia 04/05/2021, às 10:07:44 horas, no lote (1) - LOTE 1 - a situação do lote foi
alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu
aos critérios de habilitação, sendo a proposta aceita pela comissão técnica e o valor da
proposta está dentro da média estimada.
No dia 04/05/2021, às 10:07:44 horas, no lote (1) - LOTE 1 - a empresa ALLSEC
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - com o valor R$ 232.997,50 foi a
declarada vencedora na disputa do lote.
No dia 03/05/2021, às 10:51:25 horas, no lote (2) - LOTE 2 - a situação do lote foi
alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 04/05/2021, às 11:21:54 horas, a situação do
lote foi finalizada.
No dia 04/05/2021, às 11:21:54 horas, no lote (2) - LOTE 2 - a situação do lote foi
alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa E.F DO
C DANIN atendeu aos critérios de habilitação, a proposta foi aceita pela comissão técnica e
o valor estimado para o lote está dentro do estimado de mercado.
No dia 04/05/2021, às 11:21:54 horas, no lote (2) - LOTE 2 - a empresa E F DO C DANIN
EIRELI - ME com o valor R$ 350.380,00 foi a declarada vencedora na disputa do 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
detalhadas sobre o andamento do processo.
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ANNE CAROLINE DA SILVA
Pregoeiro da disputa
SANDRIELLE MONTEIRO PALMERIM DE ARAUJO
Autoridade Competente
Proponentes:
13.497.079/0001-50 ALLSEC SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 17.384.724/0001-89 E F DO C DANIN EIRELI - ME
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