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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

DEPENDÊNCIA: FATEC - FATEC - (RS)

LICITAÇÃO: (Ano: 2011/ FATEC / Nº Processo: 95844-01)

 

  Às 09:17:39 horas do dia 05/08/2011 no endereço RUA Q PREDIO 66 CAMPUS UFSM,

bairro CAMOBI, da cidade de SANTA MARIA - RS, reuniram-se o Pregoeiro da Disputa

Sr(a). CLAUDIA PIPPI LORENZONI , e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão n° 95844-01 -

2011/95844-01 que tem por objeto PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, PARA

AQUISIÇÃO IMEDIATA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (TABLET...) PARA O

PROJETO 9.58.44..

 

  Abertas as propostas, foram os seguintes os preços apresentados:

 

 Lote (1) - Computador pessoal do tipo tablet, com processador dois núcleos de no mínimo

1GHz, mínimo 32 GB de armazenamento interno, tela de no mínimo 9 polegadas, GPS,

suporte às redes de comunicação 802.11b/n e 3G, capa de proteção original, sistema

operacional iOS

Data-Hora Fornecedor Valor

02/08/2011 17:06:52:255 CTIS TECNOLOGIA S/A  R$ 4.598,00

29/07/2011 18:15:22:585 TLS INFORMATICA LTDA ME  R$ 4.800,00

04/08/2011 18:03:35:924 COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 5.128,00

03/08/2011 20:37:37:173 ADILSON CEZAR PILON  R$ 5.599,76

04/08/2011 23:29:06:228 EDSON CARDOSO ROCHA INFORMATICA ME  R$ 5.800,00

04/08/2011 18:45:32:619 ARY FREITAS PEREIRA I NET INFORMATICA  R$ 6.000,00

05/08/2011 08:38:08:868
MICROBUSINESS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

PARA INFORM
 R$ 6.000,00

03/08/2011 16:48:48:068
INFOCORP - EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE

INFORMACAO L
 R$ 7.000,00

05/08/2011 08:24:11:545
SANTOS & MAYER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE

INFORMA
 R$ 8.500,00

04/08/2011 16:54:14:518 MOISES HAMERSKI  R$ 9.000,00

04/08/2011 09:18:36:941 HBX PRODUTOS LTDA-EPP  R$ 10.000,00
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05/08/2011 09:13:11:205 R.M.S. COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA  R$ 500.000,99

 Lote (2) - Computador pessoal do tipo tablet, com processador dois núcleos de no mínimo

1GHz, mínimo 32 GB de armazenamento interno, tela de no mínimo 9 polegadas, GPS,

suporte às redes de comunicação 802.11b/n e 3G, capa de proteção, sistema operacional

Android versão 3.0 ou superior

Data-Hora Fornecedor Valor

04/08/2011 18:45:32:619 ARY FREITAS PEREIRA I NET INFORMATICA  R$ 3.000,00

02/08/2011 17:06:52:255 CTIS TECNOLOGIA S/A  R$ 3.798,00

29/07/2011 18:15:22:585 TLS INFORMATICA LTDA ME  R$ 4.000,00

03/08/2011 20:37:37:173 ADILSON CEZAR PILON  R$ 5.599,76

03/08/2011 16:48:48:068
INFOCORP - EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE

INFORMACAO L
 R$ 7.000,00

04/08/2011 16:54:14:518 MOISES HAMERSKI  R$ 10.000,00

05/08/2011 08:38:08:868
MICROBUSINESS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

PARA INFORM
 R$ 10.000,00

04/08/2011 09:18:36:941 HBX PRODUTOS LTDA-EPP  R$ 12.000,00

05/08/2011 09:14:23:456 R.M.S. COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA  R$ 500.000,99

 Lote (3) - Aparelho telefônico móvel desbloqueado para uso em qualquer das grandes

operadoras de telefonia móvel nacionais, com processador dois núcleos de no mínimo

1GHz, mínimo 16GB de armazenamento interno, tela de no mínimo 4 polegadas, GPS,

sistema operacional Android versão 2.3 ou superior

Data-Hora Fornecedor Valor

03/08/2011 20:37:37:173 ADILSON CEZAR PILON  R$ 3.870,76

04/08/2011 09:21:16:679 HBX PRODUTOS LTDA-EPP  R$ 9.000,00

05/08/2011 09:14:58:240 R.M.S. COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA  R$ 500.000,99

 Lote (4) - Cartão de memória micro-SD classe 10 com capacidade de armazenamento

mínima de 16GB

Data-Hora Fornecedor Valor

03/08/2011 20:37:37:173 ADILSON CEZAR PILON  R$ 450,00

04/08/2011 18:45:32:619 ARY FREITAS PEREIRA I NET INFORMATICA  R$ 500,00
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05/08/2011 08:36:33:059 TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP  R$ 632,00

04/08/2011 09:18:36:941 HBX PRODUTOS LTDA-EPP  R$ 1.000,00

05/08/2011 08:38:08:868
MICROBUSINESS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

PARA INFORM
 R$ 1.000,00

05/08/2011 08:24:11:545
SANTOS & MAYER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE

INFORMA
 R$ 1.500,00

02/08/2011 14:35:57:286 VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMATICA  R$ 2.000,00

29/07/2011 18:15:22:585 TLS INFORMATICA LTDA ME  R$ 3.200,00

05/08/2011 09:15:43:844 R.M.S. COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA  R$ 500.000,99

 Lote (5) - Dispositivo de armazenamento de estado sólido (SSD) de 2,5 polegadas de no

mínimo 120 GB, conexão padrão SATA III, suporte ao comando TRIM, velocidade de

gravação sequencial de no mínimo 300 MBytes/s

Data-Hora Fornecedor Valor

03/08/2011 20:37:37:173 ADILSON CEZAR PILON  R$ 1.931,72

04/08/2011 16:09:32:186
SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA

INFORMATICA LTDA
 R$ 2.000,00

04/08/2011 18:45:32:619 ARY FREITAS PEREIRA I NET INFORMATICA  R$ 2.000,00

05/08/2011 08:36:33:059 TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP  R$ 2.060,00

05/08/2011 08:24:11:545
SANTOS & MAYER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE

INFORMA
 R$ 3.000,00

04/08/2011 09:18:36:941 HBX PRODUTOS LTDA-EPP  R$ 6.000,00

05/08/2011 13:27:19:368
MICROBUSINESS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

PARA INFORM
 R$ 1.500,00

05/08/2011 09:16:24:831 R.M.S. COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA  R$ 500.000,99

 Lote (6) - Equipamento(s) de aquisição de dados com capacidade mínima de 16 entradas

analógicas diferenciais de +- 10V convertidas para no mínimo 12 bits, 16 entradas digitais,

uma entrada para encoder. Cada entrada deve poder ser lida a uma frequência mínima de

5000 amostras por segundo. A interface de conexão desse(s) equipamento(s) com um

computador deve ser USB ou ethernet

Data-Hora Fornecedor Valor

04/08/2011 17:02:04:737 PORTOZELO ATACADISTA LTDA  R$ 2.000.000,00
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05/08/2011 13:25:40:216 NATIONAL INSTRUMENTS BRAZIL LTDA  R$ 21.707,50

05/08/2011 13:25:29:846 R.M.S. COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA  R$ 500.000,99

  Após a etapa de lances, foram os seguintes os menores preços apresentados :

 

 Lote (1) - Computador pessoal do tipo tablet, com processador dois núcleos de no mínimo

1GHz, mínimo 32 GB de armazenamento interno, tela de no mínimo 9 polegadas, GPS,

suporte às redes de comunicação 802.11b/n e 3G, capa de proteção original, sistema

operacional iOS

Data-Hora Fornecedor Lance

05/08/2011 09:54:20:449 ARY FREITAS PEREIRA I NET INFORMATICA  R$ 4.020,00

05/08/2011 09:54:20:354
MICROBUSINESS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

PARA INFORM
 R$ 4.026,00

05/08/2011 09:39:03:085 COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 4.505,00

02/08/2011 17:06:52:255 CTIS TECNOLOGIA S/A  R$ 4.598,00

29/07/2011 18:15:22:585 TLS INFORMATICA LTDA ME  R$ 4.800,00

05/08/2011 09:36:12:534
SANTOS & MAYER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE

INFORMA
 R$ 4.890,00

05/08/2011 09:38:04:490 HBX PRODUTOS LTDA-EPP  R$ 4.949,99

05/08/2011 09:23:54:471 EDSON CARDOSO ROCHA INFORMATICA ME  R$ 4.950,00

05/08/2011 09:19:12:165 MOISES HAMERSKI  R$ 5.599,75

03/08/2011 20:37:37:173 ADILSON CEZAR PILON  R$ 5.599,76

05/08/2011 09:35:51:041
INFOCORP - EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE

INFORMACAO L
 R$ 5.798,90

 Lote (2) - Computador pessoal do tipo tablet, com processador dois núcleos de no mínimo

1GHz, mínimo 32 GB de armazenamento interno, tela de no mínimo 9 polegadas, GPS,

suporte às redes de comunicação 802.11b/n e 3G, capa de proteção, sistema operacional

Android versão 3.0 ou superior

Data-Hora Fornecedor Lance

04/08/2011 18:45:32:619 ARY FREITAS PEREIRA I NET INFORMATICA  R$ 3.000,00

02/08/2011 17:06:52:255 CTIS TECNOLOGIA S/A  R$ 3.798,00

05/08/2011 10:17:00:101
MICROBUSINESS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

 R$ 3.999,00
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PARA INFORM

29/07/2011 18:15:22:585 TLS INFORMATICA LTDA ME  R$ 4.000,00

03/08/2011 20:37:37:173 ADILSON CEZAR PILON  R$ 5.599,76

05/08/2011 10:13:03:614 HBX PRODUTOS LTDA-EPP  R$ 5.744,99

05/08/2011 10:11:59:942
INFOCORP - EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE

INFORMACAO L
 R$ 5.745,00

05/08/2011 10:05:58:565 MOISES HAMERSKI  R$ 6.999,00

 Lote (3) - Aparelho telefônico móvel desbloqueado para uso em qualquer das grandes

operadoras de telefonia móvel nacionais, com processador dois núcleos de no mínimo

1GHz, mínimo 16GB de armazenamento interno, tela de no mínimo 4 polegadas, GPS,

sistema operacional Android versão 2.3 ou superior

Data-Hora Fornecedor Lance

03/08/2011 20:37:37:173 ADILSON CEZAR PILON  R$ 3.870,76

05/08/2011 10:29:42:084 HBX PRODUTOS LTDA-EPP  R$ 4.100,00

 Lote (4) - Cartão de memória micro-SD classe 10 com capacidade de armazenamento

mínima de 16GB

Data-Hora Fornecedor Lance

05/08/2011 11:34:05:984 ARY FREITAS PEREIRA I NET INFORMATICA  R$ 400,00

05/08/2011 11:33:49:826 ADILSON CEZAR PILON  R$ 410,00

05/08/2011 11:02:45:897
MICROBUSINESS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

PARA INFORM
 R$ 487,00

05/08/2011 11:02:19:125 TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP  R$ 488,00

05/08/2011 11:31:37:011 VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMATICA  R$ 788,00

05/08/2011 11:31:24:437
SANTOS & MAYER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE

INFORMA
 R$ 790,99

04/08/2011 09:18:36:941 HBX PRODUTOS LTDA-EPP  R$ 1.000,00

29/07/2011 18:15:22:585 TLS INFORMATICA LTDA ME  R$ 3.200,00

 Lote (5) - Dispositivo de armazenamento de estado sólido (SSD) de 2,5 polegadas de no

mínimo 120 GB, conexão padrão SATA III, suporte ao comando TRIM, velocidade de

gravação sequencial de no mínimo 300 MBytes/s
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Data-Hora Fornecedor Lance

05/08/2011 13:48:32:224 TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP  R$ 1.754,00

05/08/2011 13:48:17:434
SANTOS & MAYER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE

INFORMA
 R$ 1.758,00

05/08/2011 13:47:03:074
SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA

INFORMATICA LTDA
 R$ 1.777,00

03/08/2011 20:37:37:173 ADILSON CEZAR PILON  R$ 1.931,72

04/08/2011 18:45:32:619 ARY FREITAS PEREIRA I NET INFORMATICA  R$ 2.000,00

05/08/2011 13:33:39:242 HBX PRODUTOS LTDA-EPP  R$ 2.549,00

 Lote (6) - Equipamento(s) de aquisição de dados com capacidade mínima de 16 entradas

analógicas diferenciais de +- 10V convertidas para no mínimo 12 bits, 16 entradas digitais,

uma entrada para encoder. Cada entrada deve poder ser lida a uma frequência mínima de

5000 amostras por segundo. A interface de conexão desse(s) equipamento(s) com um

computador deve ser USB ou ethernet

Data-Hora Fornecedor Lance

04/08/2011 17:02:04:737 PORTOZELO ATACADISTA LTDA  R$ 2.000.000,00

  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 à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o

valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

  No dia 23/08/2011, às 13:39:04 horas, no lote (1) - Computador pessoal do tipo tablet, com

processador dois núcleos de no mínimo 1GHz, mínimo 32 GB de armazenamento interno,

tela de no mínimo 9 polegadas, GPS, suporte às redes de comunicação 802.11b/n e 3G,

capa de proteção original, sistema operacional iOS - pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MICROBUSINESS COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS PARA INFORM com o valor R$ 4.026,00.

 

  No dia 05/08/2011, às 09:59:23 horas, no lote (1) - Computador pessoal do tipo tablet, com

processador dois núcleos de no mínimo 1GHz, mínimo 32 GB de armazenamento interno,

tela de no mínimo 9 polegadas, GPS, suporte às redes de comunicação 802.11b/n e 3G,

capa de proteção original, sistema operacional iOS -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 05/08/2011, às 15:27:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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  No dia 05/08/2011, às 15:27:38 horas, no lote (1) - Computador pessoal do tipo tablet, com

processador dois núcleos de no mínimo 1GHz, mínimo 32 GB de armazenamento interno,

tela de no mínimo 9 polegadas, GPS, suporte às redes de comunicação 802.11b/n e 3G,

capa de proteção original, sistema operacional iOS -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CLAUDIA PIPPI

LORENZONI - desclassificou o fornecedor: ARY FREITAS PEREIRA I NET INFORMATICA..

No dia 17/08/2011, às 10:45:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 17/08/2011, às 10:45:31 horas, no lote (1) - Computador pessoal do tipo tablet, com

processador dois núcleos de no mínimo 1GHz, mínimo 32 GB de armazenamento interno,

tela de no mínimo 9 polegadas, GPS, suporte às redes de comunicação 802.11b/n e 3G,

capa de proteção original, sistema operacional iOS -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. No dia 23/08/2011, às 13:39:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 23/08/2011, às 13:39:04 horas, no lote (1) - Computador pessoal do tipo tablet, com

processador dois núcleos de no mínimo 1GHz, mínimo 32 GB de armazenamento interno,

tela de no mínimo 9 polegadas, GPS, suporte às redes de comunicação 802.11b/n e 3G,

capa de proteção original, sistema operacional iOS -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado.

 

  No dia 23/08/2011, às 13:38:54 horas, no lote (2) - Computador pessoal do tipo tablet, com

processador dois núcleos de no mínimo 1GHz, mínimo 32 GB de armazenamento interno,

tela de no mínimo 9 polegadas, GPS, suporte às redes de comunicação 802.11b/n e 3G,

capa de proteção, sistema operacional Android versão 3.0 ou superior - pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CTIS TECNOLOGIA

S/A com o valor R$ 3.798,00.

 

  No dia 05/08/2011, às 10:27:49 horas, no lote (2) - Computador pessoal do tipo tablet, com

processador dois núcleos de no mínimo 1GHz, mínimo 32 GB de armazenamento interno,

tela de no mínimo 9 polegadas, GPS, suporte às redes de comunicação 802.11b/n e 3G,

capa de proteção, sistema operacional Android versão 3.0 ou superior -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 05/08/2011, às 15:27:49 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

  No dia 05/08/2011, às 15:27:49 horas, no lote (2) - Computador pessoal do tipo tablet, com

processador dois núcleos de no mínimo 1GHz, mínimo 32 GB de armazenamento interno,

tela de no mínimo 9 polegadas, GPS, suporte às redes de comunicação 802.11b/n e 3G,
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capa de proteção, sistema operacional Android versão 3.0 ou superior -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor: ARY FREITAS PEREIRA I NET

INFORMATICA.. No dia 17/08/2011, às 10:45:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 17/08/2011, às 10:45:42 horas, no lote (2) - Computador pessoal do tipo tablet, com

processador dois núcleos de no mínimo 1GHz, mínimo 32 GB de armazenamento interno,

tela de no mínimo 9 polegadas, GPS, suporte às redes de comunicação 802.11b/n e 3G,

capa de proteção, sistema operacional Android versão 3.0 ou superior -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. No dia 23/08/2011, às 13:38:54 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

  No dia 23/08/2011, às 13:38:54 horas, no lote (2) - Computador pessoal do tipo tablet, com

processador dois núcleos de no mínimo 1GHz, mínimo 32 GB de armazenamento interno,

tela de no mínimo 9 polegadas, GPS, suporte às redes de comunicação 802.11b/n e 3G,

capa de proteção, sistema operacional Android versão 3.0 ou superior -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado.

 

  No lote (3) - Aparelho telefônico móvel desbloqueado para uso em qualquer das grandes

operadoras de telefonia móvel nacionais, com processador dois núcleos de no mínimo

1GHz, mínimo 16GB de armazenamento interno, tela de no mínimo 4 polegadas, GPS,

sistema operacional Android versão 2.3 ou superior - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

  No dia 05/08/2011, às 11:01:44 horas, no lote (3) - Aparelho telefônico móvel

desbloqueado para uso em qualquer das grandes operadoras de telefonia móvel nacionais,

com processador dois núcleos de no mínimo 1GHz, mínimo 16GB de armazenamento

interno, tela de no mínimo 4 polegadas, GPS, sistema operacional Android versão 2.3 ou

superior -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/08/2011, às 16:01:06

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 16/08/2011, às 16:01:06 horas, no lote (3) - Aparelho telefônico móvel

desbloqueado para uso em qualquer das grandes operadoras de telefonia móvel nacionais,

com processador dois núcleos de no mínimo 1GHz, mínimo 16GB de armazenamento

interno, tela de no mínimo 4 polegadas, GPS, sistema operacional Android versão 2.3 ou

superior -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor:

ADILSON CEZAR PILON.. No dia 18/08/2011, às 15:19:28 horas, a situação do lote foi
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finalizada. 

 

  No lote (4) - Cartão de memória micro-SD classe 10 com capacidade de armazenamento

mínima de 16GB - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

  No dia 05/08/2011, às 11:35:06 horas, no lote (4) - Cartão de memória micro-SD classe 10

com capacidade de armazenamento mínima de 16GB -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 05/08/2011, às 15:28:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 05/08/2011, às 15:28:04 horas, no lote (4) - Cartão de memória micro-SD classe 10

com capacidade de armazenamento mínima de 16GB -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CLAUDIA PIPPI

LORENZONI - desclassificou o fornecedor: ARY FREITAS PEREIRA I NET INFORMATICA..

No dia 16/08/2011, às 16:27:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 16/08/2011, às 16:27:32 horas, no lote (4) - Cartão de memória micro-SD classe 10

com capacidade de armazenamento mínima de 16GB -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CLAUDIA PIPPI

LORENZONI - desclassificou o fornecedor: ADILSON CEZAR PILON.. No dia 17/08/2011,

às 15:03:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 17/08/2011, às 15:03:23 horas, no lote (4) - Cartão de memória micro-SD classe 10

com capacidade de armazenamento mínima de 16GB -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CLAUDIA PIPPI

LORENZONI - desclassificou o fornecedor: MICROBUSINESS COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS PARA INFORM.. No dia 19/08/2011, às 13:07:25 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

  No dia 19/08/2011, às 13:07:25 horas, no lote (4) - Cartão de memória micro-SD classe 10

com capacidade de armazenamento mínima de 16GB -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CLAUDIA PIPPI

LORENZONI - desclassificou o fornecedor: TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP.. No dia

22/08/2011, às 10:33:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 22/08/2011, às 10:33:02 horas, no lote (4) - Cartão de memória micro-SD classe 10

com capacidade de armazenamento mínima de 16GB -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CLAUDIA PIPPI

LORENZONI - desclassificou o fornecedor: VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMATICA..
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No dia 22/08/2011, às 11:46:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 22/08/2011, às 11:46:35 horas, no lote (4) - Cartão de memória micro-SD classe 10

com capacidade de armazenamento mínima de 16GB -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CLAUDIA PIPPI

LORENZONI - desclassificou o fornecedor: SANTOS & MAYER COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS DE INFORMA.. No dia 22/08/2011, às 16:18:49 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

  No dia 22/08/2011, às 16:18:49 horas, no lote (4) - Cartão de memória micro-SD classe 10

com capacidade de armazenamento mínima de 16GB -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CLAUDIA PIPPI

LORENZONI - desclassificou o fornecedor: HBX PRODUTOS LTDA-EPP.. No dia

23/08/2011, às 13:31:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 23/08/2011, às 13:39:15 horas, no lote (5) - Dispositivo de armazenamento de

estado sólido (SSD) de 2,5 polegadas de no mínimo 120 GB, conexão padrão SATA III,

suporte ao comando TRIM, velocidade de gravação sequencial de no mínimo 300 MBytes/s

- pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa

SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA com o valor R$

1.777,00.

 

  No dia 05/08/2011, às 13:50:58 horas, no lote (5) - Dispositivo de armazenamento de

estado sólido (SSD) de 2,5 polegadas de no mínimo 120 GB, conexão padrão SATA III,

suporte ao comando TRIM, velocidade de gravação sequencial de no mínimo 300 MBytes/s

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/08/2011, às 15:38:24 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 09/08/2011, às 15:38:24 horas, no lote (5) - Dispositivo de armazenamento de

estado sólido (SSD) de 2,5 polegadas de no mínimo 120 GB, conexão padrão SATA III,

suporte ao comando TRIM, velocidade de gravação sequencial de no mínimo 300 MBytes/s

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor: TRI SHOP

INFORMATICA LTDA - EPP.. No dia 16/08/2011, às 16:02:19 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

  No dia 16/08/2011, às 16:02:19 horas, no lote (5) - Dispositivo de armazenamento de

estado sólido (SSD) de 2,5 polegadas de no mínimo 120 GB, conexão padrão SATA III,
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suporte ao comando TRIM, velocidade de gravação sequencial de no mínimo 300 MBytes/s

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor: SANTOS &

MAYER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA.. No dia 16/08/2011, às 16:03:41

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 16/08/2011, às 16:03:41 horas, no lote (5) - Dispositivo de armazenamento de

estado sólido (SSD) de 2,5 polegadas de no mínimo 120 GB, conexão padrão SATA III,

suporte ao comando TRIM, velocidade de gravação sequencial de no mínimo 300 MBytes/s

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/08/2011, às 16:04:20 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 16/08/2011, às 16:04:20 horas, no lote (5) - Dispositivo de armazenamento de

estado sólido (SSD) de 2,5 polegadas de no mínimo 120 GB, conexão padrão SATA III,

suporte ao comando TRIM, velocidade de gravação sequencial de no mínimo 300 MBytes/s

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - CLAUDIA PIPPI LORENZONI - desclassificou o fornecedor: SANTOS &

MAYER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA.. No dia 17/08/2011, às 10:45:55

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 17/08/2011, às 10:45:55 horas, no lote (5) - Dispositivo de armazenamento de

estado sólido (SSD) de 2,5 polegadas de no mínimo 120 GB, conexão padrão SATA III,

suporte ao comando TRIM, velocidade de gravação sequencial de no mínimo 300 MBytes/s

-  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 23/08/2011, às 13:39:15

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 23/08/2011, às 13:39:15 horas, no lote (5) - Dispositivo de armazenamento de

estado sólido (SSD) de 2,5 polegadas de no mínimo 120 GB, conexão padrão SATA III,

suporte ao comando TRIM, velocidade de gravação sequencial de no mínimo 300 MBytes/s

-  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

  No lote (6) - Equipamento(s) de aquisição de dados com capacidade mínima de 16

entradas analógicas diferenciais de +- 10V convertidas para no mínimo 12 bits, 16 entradas

digitais, uma entrada para encoder. Cada entrada deve poder ser lida a uma frequência

mínima de 5000 amostras por segundo. A interface de conexão desse(s) equipamento(s)

com um computador deve ser USB ou ethernet - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.
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  No dia 05/08/2011, às 13:59:23 horas, no lote (6) - Equipamento(s) de aquisição de dados

com capacidade mínima de 16 entradas analógicas diferenciais de +- 10V convertidas para

no mínimo 12 bits, 16 entradas digitais, uma entrada para encoder. Cada entrada deve

poder ser lida a uma frequência mínima de 5000 amostras por segundo. A interface de

conexão desse(s) equipamento(s) com um computador deve ser USB ou ethernet -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/08/2011, às 15:32:31 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 05/08/2011, às 08:29:59 horas, a autoridade competente da licitação - LIDIANE

DANIELA TOSO - substitui o Pregoeiro GEISON ROSO BERLEZI. O motivo da alteração foi

o seguinte: Distribuição de trabalhos.

 

  No dia 05/08/2011, às 09:13:11 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI

LORENZONI - desclassificou a proposta do fornecedor - R.M.S. COMERCIO DE

PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, no lote (1) - Computador pessoal do tipo tablet, com

processador dois núcleos de no mínimo 1GHz, mínimo 32 GB de armazenamento interno,

tela de no mínimo 9 polegadas, GPS, suporte às redes de comunicação 802.11b/n e 3G,

capa de proteção original, sistema operacional iOS. O motivo da desclassificação foi: Não

apresentou a marca do produto ofertado.

 

  No dia 05/08/2011, às 09:14:23 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI

LORENZONI - desclassificou a proposta do fornecedor - R.M.S. COMERCIO DE

PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, no lote (2) - Computador pessoal do tipo tablet, com

processador dois núcleos de no mínimo 1GHz, mínimo 32 GB de armazenamento interno,

tela de no mínimo 9 polegadas, GPS, suporte às redes de comunicação 802.11b/n e 3G,

capa de proteção, sistema operacional Android versão 3.0 ou superior. O motivo da

desclassificação foi: Não apresentou a marca do produto ofertado.

 

  No dia 05/08/2011, às 09:14:58 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI

LORENZONI - desclassificou a proposta do fornecedor - R.M.S. COMERCIO DE

PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, no lote (3) - Aparelho telefônico móvel desbloqueado

para uso em qualquer das grandes operadoras de telefonia móvel nacionais, com

processador dois núcleos de no mínimo 1GHz, mínimo 16GB de armazenamento interno,

tela de no mínimo 4 polegadas, GPS, sistema operacional Android versão 2.3 ou superior. O

motivo da desclassificação foi: Não apresentou a marca do produto ofertado.

 

  No dia 05/08/2011, às 09:15:43 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI

LORENZONI - desclassificou a proposta do fornecedor - R.M.S. COMERCIO DE
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PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, no lote (4) - Cartão de memória micro-SD classe 10

com capacidade de armazenamento mínima de 16GB. O motivo da desclassificação foi: Não

apresentou a marca do produto ofertado.

 

  No dia 05/08/2011, às 09:16:24 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI

LORENZONI - desclassificou a proposta do fornecedor - R.M.S. COMERCIO DE

PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, no lote (5) - Dispositivo de armazenamento de estado

sólido (SSD) de 2,5 polegadas de no mínimo 120 GB, conexão padrão SATA III, suporte ao

comando TRIM, velocidade de gravação sequencial de no mínimo 300 MBytes/s. O motivo

da desclassificação foi: Não apresentou a marca do produto ofertado.

 

  No dia 05/08/2011, às 13:25:29 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI

LORENZONI - desclassificou a proposta do fornecedor - R.M.S. COMERCIO DE

PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, no lote (6) - Equipamento(s) de aquisição de dados

com capacidade mínima de 16 entradas analógicas diferenciais de +- 10V convertidas para

no mínimo 12 bits, 16 entradas digitais, uma entrada para encoder. Cada entrada deve

poder ser lida a uma frequência mínima de 5000 amostras por segundo. A interface de

conexão desse(s) equipamento(s) com um computador deve ser USB ou ethernet. O motivo

da desclassificação foi: O fornecedor não apresentou marca do produto cotado.

 

  No dia 05/08/2011, às 13:25:40 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI

LORENZONI - desclassificou a proposta do fornecedor - NATIONAL INSTRUMENTS

BRAZIL LTDA, no lote (6) - Equipamento(s) de aquisição de dados com capacidade mínima

de 16 entradas analógicas diferenciais de +- 10V convertidas para no mínimo 12 bits, 16

entradas digitais, uma entrada para encoder. Cada entrada deve poder ser lida a uma

frequência mínima de 5000 amostras por segundo. A interface de conexão desse(s)

equipamento(s) com um computador deve ser USB ou ethernet. O motivo da

desclassificação foi: O fornecedor não apresentou marca do produto cotado.

 

  No dia 05/08/2011, às 13:27:19 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI

LORENZONI - desclassificou a proposta do fornecedor - MICROBUSINESS COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS PARA INFORM, no lote (5) - Dispositivo de armazenamento de estado

sólido (SSD) de 2,5 polegadas de no mínimo 120 GB, conexão padrão SATA III, suporte ao

comando TRIM, velocidade de gravação sequencial de no mínimo 300 MBytes/s. O motivo

da desclassificação foi: O fornecedor não apresentou marca do produto cotado.

 

  No dia 05/08/2011, às 15:27:37 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI

LORENZONI - desclassificou o fornecedor - ARY FREITAS PEREIRA I NET INFORMATICA,
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no lote (1) - Computador pessoal do tipo tablet, com processador dois núcleos de no mínimo

1GHz, mínimo 32 GB de armazenamento interno, tela de no mínimo 9 polegadas, GPS,

suporte às redes de comunicação 802.11b/n e 3G, capa de proteção original, sistema

operacional iOS. O motivo da desclassificação foi: CONFORME CONSULTA NO SICAF O

FORNECEDOR ESTÁ IMPEDIDO DE LICITAR.

 

  No dia 05/08/2011, às 15:27:48 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI

LORENZONI - desclassificou o fornecedor - ARY FREITAS PEREIRA I NET INFORMATICA,

no lote (2) - Computador pessoal do tipo tablet, com processador dois núcleos de no mínimo

1GHz, mínimo 32 GB de armazenamento interno, tela de no mínimo 9 polegadas, GPS,

suporte às redes de comunicação 802.11b/n e 3G, capa de proteção, sistema operacional

Android versão 3.0 ou superior. O motivo da desclassificação foi: CONFORME CONSULTA

NO SICAF O FORNECEDOR ESTÁ IMPEDIDO DE LICITAR.

 

  No dia 05/08/2011, às 15:28:04 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI

LORENZONI - desclassificou o fornecedor - ARY FREITAS PEREIRA I NET INFORMATICA,

no lote (4) - Cartão de memória micro-SD classe 10 com capacidade de armazenamento

mínima de 16GB. O motivo da desclassificação foi: CONFORME CONSULTA NO SICAF O

FORNECEDOR ESTÁ IMPEDIDO DE LICITAR.

 

  No dia 09/08/2011, às 15:32:31 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI

LORENZONI - desclassificou o fornecedor - PORTOZELO ATACADISTA LTDA, no lote (6) -

Equipamento(s) de aquisição de dados com capacidade mínima de 16 entradas analógicas

diferenciais de +- 10V convertidas para no mínimo 12 bits, 16 entradas digitais, uma entrada

para encoder. Cada entrada deve poder ser lida a uma frequência mínima de 5000 amostras

por segundo. A interface de conexão desse(s) equipamento(s) com um computador deve ser

USB ou ethernet. O motivo da desclassificação foi: Valor muito acima do mercado.

 

  No dia 09/08/2011, às 15:38:24 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI

LORENZONI - desclassificou o fornecedor - TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP, no lote

(5) - Dispositivo de armazenamento de estado sólido (SSD) de 2,5 polegadas de no mínimo

120 GB, conexão padrão SATA III, suporte ao comando TRIM, velocidade de gravação

sequencial de no mínimo 300 MBytes/s. O motivo da desclassificação foi: O produto ofertado

não atende ao solicitado no quesito de conexão padrão Sata III.

 

  No dia 16/08/2011, às 16:01:06 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI

LORENZONI - desclassificou o fornecedor - ADILSON CEZAR PILON, no lote (3) - Aparelho

telefônico móvel desbloqueado para uso em qualquer das grandes operadoras de telefonia
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móvel nacionais, com processador dois núcleos de no mínimo 1GHz, mínimo 16GB de

armazenamento interno, tela de no mínimo 4 polegadas, GPS, sistema operacional Android

versão 2.3 ou superior. O motivo da desclassificação foi: O produto apresentado não atende

ao solicitado, não possui processador de dois núcleos.

 

  No dia 16/08/2011, às 16:04:19 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI

LORENZONI - desclassificou o fornecedor - SANTOS & MAYER COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS DE INFORMA, no lote (5) - Dispositivo de armazenamento de estado

sólido (SSD) de 2,5 polegadas de no mínimo 120 GB, conexão padrão SATA III, suporte ao

comando TRIM, velocidade de gravação sequencial de no mínimo 300 MBytes/s. O motivo

da desclassificação foi: O produto ofertado não atende ao solicitado quando ao requisito de

ser um dispositivo SATA III.

 

  No dia 16/08/2011, às 16:27:32 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI

LORENZONI - desclassificou o fornecedor - ADILSON CEZAR PILON, no lote (4) - Cartão

de memória micro-SD classe 10 com capacidade de armazenamento mínima de 16GB. O

motivo da desclassificação foi: O PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE AO SOLICITADO.

 

  No dia 17/08/2011, às 15:03:22 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI

LORENZONI - desclassificou o fornecedor - MICROBUSINESS COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS PARA INFORM, no lote (4) - Cartão de memória micro-SD classe 10 com

capacidade de armazenamento mínima de 16GB. O motivo da desclassificação foi: O

FORNECEDOR NÃO APRESENTOU A PROPOSTA SOLICITADA.

 

  No dia 18/08/2011, às 15:19:28 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI

LORENZONI - desclassificou o fornecedor - HBX PRODUTOS LTDA-EPP, no lote (3) -

Aparelho telefônico móvel desbloqueado para uso em qualquer das grandes operadoras de

telefonia móvel nacionais, com processador dois núcleos de no mínimo 1GHz, mínimo 16GB

de armazenamento interno, tela de no mínimo 4 polegadas, GPS, sistema operacional

Android versão 2.3 ou superior. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor não

apresentou a proposta e o catalago solicitado.

 

  No dia 19/08/2011, às 13:07:25 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI

LORENZONI - desclassificou o fornecedor - TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP, no lote

(4) - Cartão de memória micro-SD classe 10 com capacidade de armazenamento mínima de

16GB. O motivo da desclassificação foi: O produto ofertado não atende ao edital quanto ao

requisito de ser classe 10.
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  No dia 22/08/2011, às 10:33:01 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI

LORENZONI - desclassificou o fornecedor - VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMATICA,

no lote (4) - Cartão de memória micro-SD classe 10 com capacidade de armazenamento

mínima de 16GB. O motivo da desclassificação foi: O PRODUTO OFERTADO NÃO

ATENDE AO SOLICITADO.

 

  No dia 22/08/2011, às 11:46:35 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI

LORENZONI - desclassificou o fornecedor - SANTOS & MAYER COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS DE INFORMA, no lote (4) - Cartão de memória micro-SD classe 10 com

capacidade de armazenamento mínima de 16GB. O motivo da desclassificação foi: O

PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE AO SOLICITADO.

 

  No dia 22/08/2011, às 16:18:49 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI

LORENZONI - desclassificou o fornecedor - HBX PRODUTOS LTDA-EPP, no lote (4) -

Cartão de memória micro-SD classe 10 com capacidade de armazenamento mínima de

16GB. O motivo da desclassificação foi: O FORNECEDOR NÃO APRESENTOU A

PROPOSTA.

 

  No dia 23/08/2011, às 13:31:18 horas, o Pregoeiro da licitação - CLAUDIA PIPPI

LORENZONI - desclassificou o fornecedor - TLS INFORMATICA LTDA ME, no lote (4) -

Cartão de memória micro-SD classe 10 com capacidade de armazenamento mínima de

16GB. O motivo da desclassificação foi: O produto ofertado não atende as especificações

quanto a solicitação de um cartão micro - SD,  e o preço está acima do mercado.

 

  No dia 23/08/2011, às 13:40:12 horas, a autoridade competente da licitação - LIDIANE

DANIELA TOSO - alterou a situação da licitação para homologada.

 

  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.

 

 

CLAUDIA PIPPI LORENZONI

Pregoeiro da Disputa
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LIDIANE DANIELA TOSO

Autoridade Competente

 

 

VANISE CRISTINA STEFANELLO RIGHI

Membro Equipe Apoio

 

 

Proponentes:

 

CTIS TECNOLOGIA S/A

COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA

TLS INFORMATICA LTDA ME

INFOCORP - EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMACAO L

VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMATICA

NATIONAL INSTRUMENTS BRAZIL LTDA

PORTOZELO ATACADISTA LTDA

MICROBUSINESS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORM

ARY FREITAS PEREIRA I NET INFORMATICA

HBX PRODUTOS LTDA-EPP

EDSON CARDOSO ROCHA INFORMATICA ME

ADILSON CEZAR PILON

SANTOS & MAYER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA

R.M.S. COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

MOISES HAMERSKI

TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP

SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA


