
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
DmETORIA DE ADMINlsTRACAO

DIVISA0 DE COMPRAS E LICITAC`AO

Processo: 3001Q021

Pregao Na:  1/2021

Tipo de Objeto: Compras de TI
Objeto:                AQUISICA0  DE  03  (TRfis)  COMPUTADORES  PARA  FINS  DH  HDICA0  DE  ViDEO  DA  TV

CAMARA.

PREAMBULO

No  dia 9  de Marfo  de 2021,  as  O9h,  reuniram-se  na CAMARA  MUNICIPAL DE JACAREI,  na sala de  licitag5es,  sito  a

?8:s9£S°ESoTEe|STPo°dee+e[SV[7£ir:eE£°inao#Rg;,e:rea;]g:d:sUc%¥fis£]eLyoE;=°afg72Vozi'dee27Eg:]jpfeq:oAdpe°i:'2S,rse:VsfN#?I:
Martinele para atuar como equipe tecnica, em conjunto com o Sr. Ivanildo Jos6 Deodato,  para a Sessao Phblica do Pregao em
epigrafe.

cREDnNciAMENTO

Aberta  a  sess5o,  procedeu-se  o  exame  dos  documentos  oferecido  pelo  interessado  presente,  visando  a  comprovapao  da
existencia  de  poderes  para  formulapao  de  propostas  e  pratica  dos  demais  atos  de  atribui€ao  da  Licitante,  na  seguinte
confomlidade:

c6D Ieo                 neRESzi                                                                                                                                     REPRESENTatE
2033                               JMEP    INFORMATIC`A   ME

2154                              CC)TITECH    COMERCIAL    EIRELI

2155                             INFORMATICA   VIANNA   VIEIRA   LTDA   ME

MAURICIO   DIAS    PEREIRA

DENISE   APARECIDA    BAI.O

ULISSES    VIEIRA   NETO

A Pregoeira comunicou o encerramento do credenciamento.

Em  seguida  recebeu   a(s)   Declarapao(5es)  da(s)   Licitante(s)  de  que  atende(in)  plenamente  os  requisites  de  Habilitagao
estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a  Proposta e os Documentos de Habilita¢ac>, respectivamente.

REGISTRO D0 PREGAO

Ato continuo, abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboragao dos membros da Equipe de Apoio e T6cnico,
a  Pregoeira  examinou  a  compatibilidade  do  objeto,  prazos  e  condig6es  de  fomecimento  ou  de  execngao,  cc)in  aqueles
definidos  no  Edital,  tendo  desclassificado  as  propostas  desconformes   e  selecionados   entre  os  Autores  das  demais,   os
Licitantes que particjpar5o da Ease de Lances em razao dos pregos propostos, mos termos dos incisos VIII e IX do artigo 4° da
Lei  federal n°  10.520, de  17/07/2002.

As empresas COTITECH e JMEP foram DFSCLASSIFICADAS, pelas raz6es abaixo expostas:



COTITECH: desclassificada conslderando que o modelo de SSD SATA3 e o EV0870, o qual nao atende ao quesito MTBF,
ja que o edital solicita que seja 2.0 enquanto que o oferecido fu de  I.5. Ainda com rela9ao a licitante COTITECH, a garantia
oferecida 6  de  03  (tres)  anos,  sendo  que  o  edital  preconiza que a garantia  minima para os  equipamentos  devera  ser de 05

(cinco) anos.

mE=i   o   representante   da   empresa   INFORMATICA   VIANNA   alegou   jncompatibilidades   no   quesito   mem6ria   do
equipamento apresentado. Desta forma, com intuito de sanar quaisquer dtividas inerentes ao alegado, a equipe t6cnica efetuou
diligencia     junto      ao      site      do      fabr]cante      do      equipamento      langado      na      proposta      da      empresa      JMEP
(https://www.kingston.com/br/memor}'/search?model=101892&devicetype=7&mfr=gig&ljne=z490%20aorus%20elite%20ac
&totalcapacit}i_ I =32), constatando que o "part number" da mem6ria apresentada, de fato, nfo 6 compativel com a placa mae
oferecida. Ainda em analise a proposta da licitante JMEP, a equipe t6cnica alegou desconformidade no item 2.3 do Anexo ]],

:,SEu;::d]:aLsso£,c;fao,.,,25soT:;:sse:fa3;:;,;ednaq::n;:eg:efiFo6efe#:,pceAa,+c#£p:esce3t£]:£ecgfi]nat[ee::pae:]fi:::3:o;::=
licitante JMEP deixou de apTesentar catalogo do processador do equipamento.

Em seguida a Pregoeira convidou individualmente o autor da proposta selecionada a formular a sua melhor oferta:

ITEM:     0001    -    CC)MPUTADOR

Encerrado

EASE ;    PROPOSTAB

INFORMjlTICA   VIANNA   VIEIRA   LTDA   ME

]MEp   INFOEunTlcA   ME

COTITECH   COMERCIAL    BIRELI

EASE :  REGOcgiv
INFOREATICA   VIANNA   VIEIRA   LTDA   ME

INFORMATICA   VIANNA   VIEIRA   T.TDA   ME

FACE:    ENCERRAi4ENTO  DO   ITn4

INFOREATICA   VIANNA   VIEIRA   LTDA   ME

R$    22.659,0000

R$    22.500,0000

R$    22.650,0000

R$    22.620,0000

R$    22.620,0000

R$    22.620,0000

C,71%       12:08:43       Selecionado

---      12:06:44      Desclassificado

---      12:08:22      Desclassificado

0,00%         12:17:52

0,00%      12:18:02      "elhor   oferta

0,00%       12:37:00       Vencedor

CLASSIFICAC{io

Declarada encerrada a etapa de lances,  as  ofertas  foram  classificadas em ordem  crescente de valor,  assegurada as licitantes
microempresas  e  empresa  de  pequeno porte  o  exercicjo  do  direito  de  prefer6ncia,  respeitada  a  ordem  de  classificapao,  na
seguinte confomiidade :

E84PRESJI

1":    0001   -   COD@tJTAI)OR

Encerrado
INFOREATICA   VIANNA   VIEIRA   LTDA   ME R$    22.659,00

Nenhuna  RE/EPP  foi  gelecionacla  para  exercer  o  direito  de  prefer6ncia.
|°   Lugar



NEGOCIACAO

Negociada  a  redu9ao   do   pre9o  da  menor  oferta,   o   Pregoeiro   considerou   que   o  pre9o   obtido,   abaixo   especificadoj   e

&CAE:EfTVAEVLEi°ausset:fi:c°:)?ative`  con  °S Pre9°S  Praticados  Pelo  mercado,  conforme  apurado  no  processo  de  iicitapao  ou

"pRESA                                                                        ioTOR  VAI,on    VAroR  NECocnDo  slTUAcfo
IT":    oool   -   c:ca4puTADOR

INFORMATICA   VIANNA   VIEIRA    I,TDA   M                 R$    22.659,00                 R$    22.620,00

INFORMATICA   VIANNA   VIEIRA   I,TDA   M                R$    22.620,00                R$    22.620,00    Preco   Aceitavel

HABILITACAO

Aberto o 2° Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de habilitapao, foi verificado
o atendimento dos requisitos estabelecidos no EditaL

Os documentos de habilitagao examinados e as propostas dos credenciados foram mbricados pelo Pregoeiro e pelos membros
da Equipe de Apoio e colocados a disposig5o dos Licitantes para exane e rubrica.

RESULTADO

A vista da habilitagao, foi declarado:

ITEM    0001          INFORMATICA   VIANNA   VIEIRA   I.TDA   ME ....                                               R$    22.620,00  ........ Vencedor

VALOR   TOTAL   ADJUDICADO   FOR    FOENECEDC)R

INFORMATICA   VIANNA   VIEIRA   LTDA   ME    R$    67.860,00.

VALOR   TOTAL   DO   PREGA0   R$    67.860,00.                                                                                                                                                                                                          ``

iancunso

Dada  a palavra  aos  representantes,  a  Sra.  Denjse  -  representante  da empresa  COTITECH  manifestou  inten9ao  de  inerpor
recurso administrativo par n5o concordar com a desclassificapao da licitante que representaO ben ccrmo com as  especificagdes
apresentadas  mos  catalogos  das  licitantes  INFORMATICA  VIANNA  e  JMEP.  0  representante  da  licitante  JMEP  -  Sr.
Mauricio,  fez  a  mesma  alegagao,  nao  concordando  com  a  desclassificagao  da  empresa  que  representa,  tampouco  com  a
especificagao t6cnica dos cat6logos das empresa INFORMATICA VIANNA e COTITECH.

A Pregceira,  entao, deu ciencia a todos os presentes acerca do prazo para interposi9ao de recurso, qual  seja 3  (tres) dias,  de
acordo com o art. 4°, XVIII, da Lei  10.520/02.

ADJUDICACAO

Considerando a intencfo de interposigao de recurso administrativo, o objeto deste pregao nao foi adjudicado pela Pregoeira
durante a sessao phblica.

a -=`                                           -.,_-



ENCERRAMENT0

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessao, cuja ata vai assinada pela Pregoeira, pelos membrc)s da Equipe de Apoio e
Equipe T6cnica e representantes dos licitantes relacionados.

JMEP INFORMATICA ME
CNPJ/CPF: 34647353000108

ULISSES VIEIRA NETO
RG:
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA ME
CNPJ/CPF:  13543700000174

MARCIO MARTINELE
Equipe T6cnica


