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OBJETO DA LICITAÇÃO:  

AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE NOTEBOOKS E TABLETS 

Ao(s) 15 de Outubro de 2021, às 09:00 horas, na sede da(o) CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS 	 , reuniram-se os membros 
da Comissão de Licitação, desiginada pela(o) Portaria n° 006, para julgamento das propostas de preço das p oponentes habilitadas para 
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório n° 1/2021, Licitação n° 1/2021 - PR, n modalidade de PREGAO 
PRESENCIAL. 

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos nb edital. Logo após julgadas 
as 	propostas, 	a 	comissão 	emitiu 	o 	parecer 	discriminando 	o(s) 	vencedor(es), 	co forme 	segue 	abaixo: 

Parecer da Comissão: No dia e hora estabelecidos no edital, a Comissão dando início à Sessão de processamen o do Pregão n.° 01/2021, 
procedeu ao cadastramento das empresas participantes. Em seguida, passou todos o envelopes contendo as 
PROPOSTAS para visto de todos da Comissão e participantes presentes. Após abert ~s e conferidas todas as 
PROPOSTAS, estas foram disponibilizadas aos licitantes presentes para que os mesmos as conferissem. Houve 
questionamentos por parte dos licitantes e a Comissão interrompeu a sessão por 20 (vinte) I minutos, reunindo-se com 
o departamento jurídico e com o Chefe Geral - TI, para que pudessem avaliar o preenchimehto dos requisitos tecnicos 
constantes das propostas. Após minuciosa análise e retornando à sessão, a Comissão decikiiu em relação ao ITEM 1: 
DESCLASSIFICAR as empresas: HCR COMERCIAL EIRELI - ME por não constar na proposta (marca/modelo) os 
dados da máquina, constando catálogo Windows 10 HOME inferior ao solicitado, bem c qmo não foi mencionado o 
Office; HENRIQUE ALEXANDRE LEMOS AJEJE - ME por falta de mencionar o Windows 10 PRO ou superior; RD 
INFORMÁTICA LTDA, por ausência da versão do Windows, ausência da quantidade de po tas da USB e ausência da 
informação do Office; INFORMÁTICA DA FONTE COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI, pôr ausência da versão do 
windows solicitado; CAROLINE DISQUE DA SILVA 43529436810, por ausencia da verão do windows solicitado, 
webcan divergente da constante do edital e placa de SSD inferior ao solicitado. CLASSIFICADAS as empresas: T. 
GUIMARÃES INFORMÁTICA - ME e GDAI INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICOS EIRELI. Após etapa de 
lances, a empresa GDAI declinou e fez uso do direito de preferência dos 5% nos termos o item 9.5 e seguintes do 
edital, ofertando o valor de R$4.565,00, sendo considerada vencedora para o item. N tocante ao item 2, foram 
DESCLASSIFICADAS as seguintes empresas: HCR COMERCIAL EIRELI - ME por fala do sistema operacional, 
constando na proposta apenas ANDROID; HENRIQUE ALEXANDRE LEMOS AJEJE - IyIE por apresentar falha de 
impressão no catálogo, impossibilitando a leitura dos dados referentes ao processado; CAROLINE DISQUE DA 
SILVA 43529436810, por apresentar o tamanho da tela inferior ao solicitado no edital. oram CLASSIFICADAS as 
empresas: GDAI INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICOS EIRELI, RD INFORMÁTICA LTDA e INFORMÁTICA DA 
FONTE COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI. Passando pra disputa de lances as empresa GDAI e RD declinaram e 
sagrou-se vencedora a empresa INFORMÁTICA DA FONTE COMERCIO E SERVIÇO IRELI. Houve tentativa de 
negociação no preço por parte do pregoeiro, mas a empresa decidiu por manter o preçq ofertado. A empresa HCR 
COMERCIAL EIRELI - ME manifestou interesse na interposição de recurso, sendo lhe concedido o prazo de 03 (três) 
dias úteis para apresentação das RAZÕES, nos termos do item 11.1 e seguintes, a partir do próximo dia útil, saindo o 
representante da empresa, abaixo assinado, intimado neste ato qua ato ao referido prazo. 

Participante: 	8678 - T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME 

Item 	 Especificação 	 di Qtde Cotada 	Marca 	Desconto 	 , reço¡Unitário 	Preço Total  

1 	NOTEBOOK 15, 8GB, SSD 512GB,TELA 15,6", W 10, 	UN 	16,00 	 0,0000 	4.565,00 	73.040,00 
OFFICE 2016 

Total do Participan e ----=---> 	 73.040,00 

Participante: 	68829 - INFORMÁTICA DA FONTE COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI 

Item 	 Especificação 	 Un.Med. Qtde Cotada ~~ Marca N Desconto ~~ Preço Unitário N 	Preço Total  

2 TABLET 10" ANDROID 7.0, 2GB RAM, CAP 32GB, CHIP 	UN 	 2,00 	 0,0000 	920,00 	1.840,00 
3G, 5000mAh 

Total do 
	

1.840, 00 

Total Geral 	---=----> 	 74.880,00 

L 
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Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão 

JardinIoIis, 15 de Outu ro de 2 21 

COMISSÃO: 	
(Jlflí\ 

ANA LUCIA MALVESTIO SISTI 	 J2Ç.%' ... " 	 ..,Prego iro(a) 

RENATA CRISTINA VIANNA BERNARDI 	
/  

-j' .............................. -MEMBRO 

ANGELICA GUERRA ROSSI BONELA 	 EMBRO 

1e Licitação. 

Assinatura dos reoresentantes das emoresas aua estiveram nresente na sessão de iulaamento: 

RODRIGO ZANEUI BRITO 	 - ................... . .............  ....... . ........................ - Representante 

HEMRIQUE ALEXANDRE LEMOS AJEJE 	 Representante 

THIAGO GUIMARÃES 	 Representante 

GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA 	 Representante 

MARCUS VINNICIUS DE OLIVEIRA E SILVA 	 Representante 

GUILHERME DE ABREU FERNANDES 	 Representante 

MATEUS PAZELLO 	 Representante 


