
AZONAS 
GOVERNO DO ESTADO 

ATA DE REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021 -Cu /ADS 
REF. AO REGISTRO DE PREÇOS N°001/2021 

OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados e continuados em consultoria, 
assessoria, desenvolvimento, implantação, manutenção, supervisão e gestão de projetos 
governamentais usando solução de Business Intelligence e Inteligência artificial que permita 
carga, análise, extração, transformação, mineração de dados em um formato de software 
como serviço com arquitetura SaaS, permitindo o acompanhamento evolutivo dos indicadores 
e políticas de gestão governamentais com suporte periódico para concretização de plano de 
negócios estratégicos. 

PUBLICAÇÃO: O Aviso da Licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado do Amazonas, 
Jornal do Comércio e site da ADS (www.ads.am.gov.br), conforme Publicação em anexo. 

1-RETOMADA DA SESSÃO 

No dia 17/02/2021, às 09h15min (horário Manaus), no endereço: Av. Carlos Drummond de 
Andrade, 1460, Conj. Atílio Andreazza, Bloco G - Japiim-Manaus - AM, a SESSÃO foi reaberta 
para dar continuidade ao certame. 

Salientamos que reuniram-se o Presidente/Pregoeiro da Comissão Interna de Licitação 
GUSTAVO DE ARAÚJO SAMPAIO, Vice-Presidente TAHUANA YREN NERY JESUS R. TORQUATO, 
Secretário STANLEY GOMES CARDOSO JUNIOR e os membros da Comissão para a realização 
da Sessão Pública da Licitação na Modalidade Pregão Presencial N° 001/2021 -CIL-ADS / 
Registro de Preços n. ° 001/2021, o qual se encontra anexo aos autos, iniciando-se a Sessão no 
horário estipulado no instrumento convocatório. 

2-EMPRESAS QUE ADQUIRIRAM O EDITAL 

A relação de empresas que adquiriram o Edital encontra-se na Ata de Abertura da Sessão 
realizada na data de 12/02/2021. 
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3-EMPRESAS QUE COMPARECERAM A SESSÃO DE REABERTURA DO DIA 17/02/2021 

N° ORDEM CRONOLÓGICA - EMPRESAS CNPJ PRESENTE NA 
SESSÃO 

1 MA P Lins e Cia Ltda (RED MAXX) 31.291.580/0001-47 Presente 

2 F A GOMES DOS SANTOS 17.473.793/0001-69 Presente 

3 SEMPER VINCIT SERVICOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO LTDA 09.150.651/0001-32 

4- SUSPENSÃO DA SESSÃO PARA REALIZAÇÃO DA VISITA TÉCNICA/ANÁLISE DE FICHAS TÉCNICAS 

Em conformidade com o item 5 e subitens 5.1. a 5.6. do instrumento convocatório, encerrada 
a fase de lances verbais, a sessão fora suspensa para que os 3 (três) proponentes melhores 
classificados para o lote tenham suas FICHAS TÉCNICAS (layout, prospecto, folder, catálogo, 
manual e/ou outros documentos que possuam todas as especificações técnicas detalhadas 
no instrumento convocatório) analisadas por intermédio de visita técnica. 

A suspensão fora efetuada na data de 12/02/2021, e a visita técnica realizada em 15/02/2021, 
nos endereços informados pelas empresas licitantes quando do recebimento OFÍCIO CIRCULAR 
N.° 001 /2021-CIL-ADS, devidamente acostados aos autos. 

Com base na análise das fichas técnicas apresentadas e a referida diligência para visita 
técnica, de acordo com relatório emitido por esta comissão de licitação, decide o I. Pregoeiro: 

1. No que tange a empresa F A GOMES DO SANTOS, em que pese ter apresentado, a 
princípio, o melhor preço na fase de lances, não demonstrou a conformidade de suas 
instalações e operação com os critérios pre estabelecidos no termo de referência e no 
edital. Motivo pelo qual, com base no item 5.3.4 do edital, este pregoeiro entende por 
desclassificar a referida empresa. 

2. Ademais, sem prejuízo do alegado e do que fora constatado na oportunidade da visita, 
verificou-se ainda, que de acordo com as peculiaridades técnicas e quantitativas 
demandadas por esta ADS no presente pregão, o preço ofertado apresenta indícios de 
inexequibilidade. 

3. De certo que os indícios de inexequibilidade devem ser cotejados com a matéria fática 
em que se ampara a empresa ofertante, por esse motivo, realizou-se visita técnica, 
oportunizando à empresa para que demonstrasse ser exequível o lance ofertado, fato 
este que não se verificou no momento da diligência. Logo, forte nestas razões, com 
arrimo no art. 56, incisos II, Ill e V, da lei 13.303/16, desclassifico a referida empresa. 
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4. Por oportuno, apesar de a referida empresa encontrar-se desclassificada, a mesma 
apresentou verbalmente perante esta Comissão, em sessão pública, pedido de 
desistência, renunciando ao certame. 

5. No que diz respeito a empresa M A P LINS E CIA LIDA (RED MAXX), na oportunidade da 
visita técnica, constatou-se o escorreito alinhamento do que fora apresentado com os 
critérios técnicos e de habilitação exigidos no termo de referência e no edital. Motivo 
pelo qual, mantem-se incólume no certame a referida empresa. Desta forma, a 
considero classificada. 

6. Quanto a empresa SEMPER VINCIT SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LIDA, 
apesar de devidamente notificada e de confirmar a visita técnica para o dia 
15/02/2021, informo que quando esta comissão de licitação chegou no local indicado 
para visita, fora informada que o profissional responsável e que possuía competência 
para expor e demonstrar os quesitos técnicos exigidos no termo de referencia e no 
edital, encontrava-se ausente - fora da cidade de Manaus - ficando esta comissão 
impossibilitada de realizar a visita e aferição dos critérios pretendidos, vez que também 
sequer apresentou a ficha técnica exigida nos termos do edital. Pelo exposto, com base 
em tudo mais consta do relatório (em anexo), com esteio nos itens 5.3.2, 5.3.3 e 5.3.4, e 
art. 56, incisos II e VI da lei 13.303/16, promovo também a desclassificação, por entender 
que não preenche os requisitos técnicos exigidos. 

Com base no exposto, de acordo com a classificação anteriormente estabelecida, a empresa 
M A P LINS E CIA LIDA (RED MAXX) passa a ser a ofertante da melhor proposta no valor global 
para o lote de R$ 6.190.316,85 (seis milhões, cento e noventa mil, trezentos e dezesseis reais e 
oitenta e cinco centavos). 

5-ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Após a análise dos documentos de habilitação da empresa declarada vencedora na fase de 
realização da visita técnica/ análise de fichas técnicas, constatou-se o atendimento a todos 
os requisitos constantes no Edital e Termo de Referência. 

6-VENCEDORES 

Promovidas as desclassificações já expostas, sagrou-se vencedora a empresa M A P LINS CIA 
LIDA (RED MAXX), CNPJ n.° 31.291.580/0001-47, arrematando o lote do certame, pelo valor 
global de R$ 6.190.316,85 (seis milhões, cento e noventa mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta 
e cinco centavos) 

Ressaltamos que em conformidade com o subitem 7.3. do termo editalício, a empresa 
vencedora para cada o lote terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para o envio da proposta 
reformulada, em consonância com os lances apresentados na fase de lances verbais, ou seja, 
até o dia 24/02/2021, através do e-mail: cil.ads2018@gmail.com 
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6-PRAZO RECURSAL 

O I. Pregoeiro, com base no que dispõe o subitem 9.1. do Edital, informou a abertura do prazo 
de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de recursos, que abrangerá também atos 
decorrentes da fase de julgamento ou verificação de efetividade dos lances ou propostas, em 
observância ao comando legal insculpido no §1° do art. 59 c/c incisos IV e V da Lei n.° 13.303, 
de 30 de junho de 2016. 

Ato contínuo, questionou aos representantes credenciados na sessão, se havia interesse em 
manifestar, motivadamente a intenção de interpor recurso quanto a fase de habilitação e/ou 
resultado do certame, inexistindo demonstração nesse sentido pelos licitantes. 

E nada mais havendo a tratar, o I. Pregoeiro declarou encerrados os trabalhos, do qual foi 
lavrado a presente ATA, que eu STANLEY GOMES CARDOSO JUNIOR, digitei e vai assinada por 
mim, pelo Pregoeiro, equipe de apoio, e, pelos representantes das empresas licitantes 
presentes. 

EMPRESAS LICITANTES PRESENTES 

EMPRESAS ASSINATURA 

M A P Lins e Cia Ltda RED MAXX 

F A GOMES DOS SANTOS ed 
Manaus, 17 de fevereiro de 2021. 
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PREGÒEIR i iA SESSÃO 
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VICE PRESIDENTE DA CIL/ADS 

STAND 
fl w < / 

EY CyOMES CARDOSO JUNIOR 
SEC RE-TÁ IO 

Av. Carlos Drummond de Andrade, 1460 —
Bloco G, Conj. Atílio Andreazza - Japiim 
Manaus-AM-CEP 69077-730 

ROBERTO DrSoiíZA SI ONETTI NETO 
MEMBRO DA C MISSÃO 

ADS; 
Agência de DeserrvoMniento 
Sustencxver da Amazonas 

LUANA MARIA LINS LOP 
MEMBRO DA COMISSÃO 


