
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA TRABALHO E DIREITO - SEJU -

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIçA E CIDADANIA - (PR)

 

    Licitação: (Ano: 2016/ SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA TRABALHO E DIREITO /

Nº Processo: 14.178.370-0)

 

     Às 09:30:33 horas do dia 06/12/2016 no endereço R JACY LOUREIRO DE CAMPOS SN,

bairro CENTRO CIVICO, da cidade de CURITIBA - PR, reuniram-se o Pregoeiro da disputa

Sr(a). CHRISTINE ZARDO COELHO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

14.178.370-0 - 2016/19.2016 que tem por objeto Contratação de empresa para fornecer

equipamentos de informática para atender a necessidade das Unidades sob

responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa para fornecer equipamentos de informática (DISCO

RÍGIDO) para atender a necessidade das Unidades sob responsabilidade da Secretaria de

Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos.

Lote (2) - Contratação de empresa para fornecer equipamentos de informática (FONTE DE

ALIMENTAÇÃO) para atender a necessidade das Unidades sob responsabilidade da

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/12/2016 09:12:26:216 FA LIMA INFORMATICA EPP  R$ 100.500,00

06/12/2016 09:11:36:286 SCORPION INFORMATICA LTDA-ME  R$ 51.051,49

06/12/2016 09:12:16:122 ARY FREITAS PEREIRA I NET INFORMATICA  R$ 80.000,00

01/12/2016 16:22:04:329 PLATAFORMA COMPUTADORES E ENERGIA LTDA EPP  R$ 44.421,00

05/12/2016 21:58:38:250 PROCOMP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME  R$ 44.577,78

06/12/2016 00:49:49:881 INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA EIRELI ME  R$ 44.577,00

05/12/2016 14:30:14:770 MEGA LICITACAO LTDA - ME  R$ 44.570,00

05/12/2016 23:06:33:457 TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS
LTDA -  R$ 44.577,00

05/12/2016 18:59:30:387 ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE - ME  R$ 44.577,00

06/12/2016 08:13:28:589 OLGA MARIA COSTA CARMONA - ME  R$ 44.521,50

05/12/2016 18:25:42:911 TARGET TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ME  R$ 44.577,00

06/12/2016 07:42:57:602 TECH CELL COMERCIAL LTDA  R$ 44.500,00

06/12/2016 09:12:07:741 PONTO CERTO SUPRIMENTOS EIRELI - ME  R$ 60.000,00

05/12/2016 20:35:23:502 IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA  R$ 44.577,00

05/12/2016 10:58:44:149 EMBALA TUDO INDUSTRIA E COMERCIO DE
EMBALAGENS EIR  R$ 44.577,00
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Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos.

Lote (3) - Contratação de empresa para fornecer equipamentos de informática (FONTE DE

ALIMENTAÇÃO PARA MICROCOMPUTADOR) para atender a necessidade das Unidades

sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos.

Lote (4) - Contratação de empresa para fornecer equipamentos de informática (MOUSE)

para atender a necessidade das Unidades sob responsabilidade da Secretaria de Estado da

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos.

Lote (5) - Contratação de empresa para fornecer equipamentos de informática (TECLADO)

para atender a necessidade das Unidades sob responsabilidade da Secretaria de Estado da

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos.

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/12/2016 09:13:17:421 FA LIMA INFORMATICA EPP  R$ 11.840,00

06/12/2016 09:13:01:791 SCORPION INFORMATICA LTDA-ME  R$ 7.081,80

06/12/2016 09:13:24:952 ARY FREITAS PEREIRA I NET INFORMATICA  R$ 29.000,00

05/12/2016 17:09:47:741 GLOBO MIX LTDA - ME  R$ 6.062,08

05/12/2016 17:26:05:328 ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA  R$ 6.062,08

05/12/2016 21:58:38:250 PROCOMP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME  R$ 6.062,08

06/12/2016 09:13:09:894 INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA EIRELI ME  R$ 8.590,00

05/12/2016 23:06:33:457 TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS
LTDA -  R$ 6.062,00

05/12/2016 18:25:42:911 TARGET TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ME  R$ 6.062,00

06/12/2016 07:42:57:602 TECH CELL COMERCIAL LTDA  R$ 6.000,00

05/12/2016 10:58:44:149 EMBALA TUDO INDUSTRIA E COMERCIO DE
EMBALAGENS EIR  R$ 6.062,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/12/2016 09:14:25:571 FA LIMA INFORMATICA EPP  R$ 16.200,00

06/12/2016 09:14:04:423 SCORPION INFORMATICA LTDA-ME  R$ 4.356,45

06/12/2016 09:14:12:943 ARY FREITAS PEREIRA I NET INFORMATICA  R$ 5.000,00

05/12/2016 21:58:38:250 PROCOMP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME  R$ 4.314,60

06/12/2016 09:14:18:972 INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA EIRELI ME  R$ 7.590,00

05/12/2016 18:25:42:911 TARGET TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ME  R$ 4.314,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/12/2016 09:15:11:161 FA LIMA INFORMATICA EPP  R$ 10.000,00

06/12/2016 09:15:04:756 ARY FREITAS PEREIRA I NET INFORMATICA  R$ 9.000,00

05/12/2016 21:58:38:250 PROCOMP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME  R$ 4.395,00

05/12/2016 18:25:42:911 TARGET TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ME  R$ 4.395,00

06/12/2016 07:42:57:602 TECH CELL COMERCIAL LTDA  R$ 4.390,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/12/2016 09:15:44:892 ARY FREITAS PEREIRA I NET INFORMATICA  R$ 24.000,00

05/12/2016 17:09:47:741 GLOBO MIX LTDA - ME  R$ 12.145,00
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Lote (6) - Contratação de empresa para fornecer equipamentos de informática (FILTRO DE

LINHA) para atender a necessidade das Unidades sob responsabilidade da Secretaria de

Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos.

Lote (7) - Contratação de empresa para fornecer equipamentos de informática

(CONECTOR) para atender a necessidade das Unidades sob responsabilidade da

Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos.

Lote (8) - Contratação de empresa para fornecer equipamentos de informática

(CONECTOR) para atender a necessidade das Unidades sob responsabilidade da

Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos.

Lote (9) - Contratação de empresa para fornecer equipamentos de informática (CABO DE

REDE) para atender a necessidade das Unidades sob responsabilidade da Secretaria de

Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos.

05/12/2016 21:58:38:250 PROCOMP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME  R$ 12.145,00

06/12/2016 00:49:49:881 INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA EIRELI ME  R$ 12.145,00

05/12/2016 18:25:42:911 TARGET TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ME  R$ 12.145,00

06/12/2016 07:42:57:602 TECH CELL COMERCIAL LTDA  R$ 12.145,00

05/12/2016 20:35:23:502 IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA  R$ 12.145,00

05/12/2016 10:58:44:149 EMBALA TUDO INDUSTRIA E COMERCIO DE
EMBALAGENS EIR  R$ 12.145,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/12/2016 09:16:19:627 FA LIMA INFORMATICA EPP  R$ 2.400,00

06/12/2016 09:16:26:363 ARY FREITAS PEREIRA I NET INFORMATICA  R$ 4.000,00

05/12/2016 22:00:45:529 PROCOMP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME  R$ 1.248,00

05/12/2016 11:16:07:380 EMBALA TUDO INDUSTRIA E COMERCIO DE
EMBALAGENS EIR  R$ 1.248,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/12/2016 09:16:56:741 FA LIMA INFORMATICA EPP  R$ 600,00

05/12/2016 23:09:13:700 TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS
LTDA -  R$ 330,00

06/12/2016 09:17:03:840 IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA  R$ 900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/12/2016 09:17:35:435 FA LIMA INFORMATICA EPP  R$ 2.000,00

01/12/2016 16:23:20:409 PLATAFORMA COMPUTADORES E ENERGIA LTDA EPP  R$ 1.794,00

05/12/2016 23:09:13:700 TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS
LTDA -  R$ 1.794,00

06/12/2016 09:17:41:372 SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA - EPP  R$ 2.200,00

05/12/2016 20:37:19:037 IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA  R$ 1.794,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/12/2016 09:18:15:960 FA LIMA INFORMATICA EPP  R$ 3.600,00

05/12/2016 17:27:48:863 ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA  R$ 2.387,91
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    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa para fornecer equipamentos de informática (DISCO

RÍGIDO) para atender a necessidade das Unidades sob responsabilidade da Secretaria de

Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos.

Lote (2) - Contratação de empresa para fornecer equipamentos de informática (FONTE DE

ALIMENTAÇÃO) para atender a necessidade das Unidades sob responsabilidade da

Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos.

Lote (3) - Contratação de empresa para fornecer equipamentos de informática (FONTE DE

ALIMENTAÇÃO PARA MICROCOMPUTADOR) para atender a necessidade das Unidades

sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos.

05/12/2016 23:09:13:700 TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS
LTDA -  R$ 2.388,00

05/12/2016 18:26:51:482 TARGET TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ME  R$ 2.388,00

Data-Hora Fornecedor Lance

06/12/2016 09:52:24:263 TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS
LTDA -  R$ 40.998,00

06/12/2016 09:49:02:164 TECH CELL COMERCIAL LTDA  R$ 41.000,00

06/12/2016 09:49:23:500 IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA  R$ 42.000,00

06/12/2016 09:49:15:908 OLGA MARIA COSTA CARMONA - ME  R$ 42.690,00

06/12/2016 09:53:25:244 MEGA LICITACAO LTDA - ME  R$ 43.290,00

06/12/2016 09:49:21:577 PLATAFORMA COMPUTADORES E ENERGIA LTDA EPP  R$ 43.294,00

06/12/2016 09:49:07:390 EMBALA TUDO INDUSTRIA E COMERCIO DE
EMBALAGENS EIR  R$ 43.300,00

06/12/2016 09:48:36:346 PROCOMP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME  R$ 43.399,00

06/12/2016 09:33:15:672 ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE - ME  R$ 44.574,00

05/12/2016 18:25:42:911 TARGET TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ME  R$ 44.577,00

06/12/2016 00:49:49:881 INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA EIRELI ME  R$ 44.577,00

Data-Hora Fornecedor Lance

06/12/2016 09:49:52:249 GLOBO MIX LTDA - ME  R$ 5.399,00

06/12/2016 09:49:20:524 EMBALA TUDO INDUSTRIA E COMERCIO DE
EMBALAGENS EIR  R$ 5.400,00

06/12/2016 09:49:12:280 PROCOMP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME  R$ 5.490,00

06/12/2016 09:46:55:136 TECH CELL COMERCIAL LTDA  R$ 5.800,00

06/12/2016 09:35:45:038 TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS
LTDA -  R$ 5.999,99

05/12/2016 18:25:42:911 TARGET TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ME  R$ 6.062,00

05/12/2016 17:26:05:328 ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA  R$ 6.062,08

Data-Hora Fornecedor Lance

06/12/2016 09:49:11:441 PROCOMP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME  R$ 4.310,00

05/12/2016 18:25:42:911 TARGET TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ME  R$ 4.314,00
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Lote (4) - Contratação de empresa para fornecer equipamentos de informática (MOUSE)

para atender a necessidade das Unidades sob responsabilidade da Secretaria de Estado da

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos.

Lote (5) - Contratação de empresa para fornecer equipamentos de informática (TECLADO)

para atender a necessidade das Unidades sob responsabilidade da Secretaria de Estado da

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos.

Lote (6) - Contratação de empresa para fornecer equipamentos de informática (FILTRO DE

LINHA) para atender a necessidade das Unidades sob responsabilidade da Secretaria de

Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos.

Lote (7) - Contratação de empresa para fornecer equipamentos de informática

(CONECTOR) para atender a necessidade das Unidades sob responsabilidade da

Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos.

Lote (8) - Contratação de empresa para fornecer equipamentos de informática

(CONECTOR) para atender a necessidade das Unidades sob responsabilidade da

Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos.

Data-Hora Fornecedor Lance

06/12/2016 09:53:51:138 PROCOMP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME  R$ 4.385,00

06/12/2016 07:42:57:602 TECH CELL COMERCIAL LTDA  R$ 4.390,00

05/12/2016 18:25:42:911 TARGET TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ME  R$ 4.395,00

Data-Hora Fornecedor Lance

06/12/2016 10:00:05:008 EMBALA TUDO INDUSTRIA E COMERCIO DE
EMBALAGENS EIR  R$ 10.330,00

06/12/2016 09:57:40:694 GLOBO MIX LTDA - ME  R$ 10.389,99

06/12/2016 09:53:23:220 IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA  R$ 11.799,99

05/12/2016 18:25:42:911 TARGET TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ME  R$ 12.145,00

05/12/2016 21:58:38:250 PROCOMP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME  R$ 12.145,00

06/12/2016 00:49:49:881 INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA EIRELI ME  R$ 12.145,00

06/12/2016 07:42:57:602 TECH CELL COMERCIAL LTDA  R$ 12.145,00

Data-Hora Fornecedor Lance

06/12/2016 10:09:20:391 EMBALA TUDO INDUSTRIA E COMERCIO DE
EMBALAGENS EIR  R$ 1.240,00

06/12/2016 09:59:46:063 PROCOMP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME  R$ 1.247,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/12/2016 23:09:13:700 TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS
LTDA -  R$ 330,00

Data-Hora Fornecedor Lance

06/12/2016 09:50:35:871 TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS
LTDA -  R$ 1.787,00

06/12/2016 09:49:04:514 IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA  R$ 1.788,00
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Lote (9) - Contratação de empresa para fornecer equipamentos de informática (CABO DE

REDE) para atender a necessidade das Unidades sob responsabilidade da Secretaria de

Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos.

 

    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 06/12/2016, às 10:02:06 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para fornecer

equipamentos de informática (DISCO RÍGIDO) para atender a necessidade das Unidades

sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/12/2016, às 15:50:01 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/12/2016, às 15:50:01 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para fornecer

equipamentos de informática (DISCO RÍGIDO) para atender a necessidade das Unidades

sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Tendo em vista que o fornecedor entregou a documentação de acordo com o edital, o

mesmo foi declarado vencedor. No dia 14/12/2016, às 14:07:25 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 14/12/2016, às 14:07:25 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para fornecer

equipamentos de informática (DISCO RÍGIDO) para atender a necessidade das Unidades

sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo

em vista que não houve manifestação de interposição de recurso no prazo de 01 (um) dia

útil, o objeto do presente lote foi adjudicado.

 

    No dia 14/12/2016, às 14:07:25 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para fornecer

equipamentos de informática (DISCO RÍGIDO) para atender a necessidade das Unidades

sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. -

06/12/2016 09:48:20:204 PLATAFORMA COMPUTADORES E ENERGIA LTDA EPP  R$ 1.789,00

Data-Hora Fornecedor Lance

06/12/2016 09:35:14:059 TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS
LTDA -  R$ 2.387,90

05/12/2016 17:27:48:863 ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA  R$ 2.387,91

05/12/2016 18:26:51:482 TARGET TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ME  R$ 2.388,00
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pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa TECNO

SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA - com o valor R$ 40.997,97.

 

    No dia 06/12/2016, às 10:01:46 horas, no lote (2) - Contratação de empresa para fornecer

equipamentos de informática (FONTE DE ALIMENTAÇÃO) para atender a necessidade das

Unidades sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos

Humanos. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/12/2016, às 17:01:07

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/12/2016, às 17:01:07 horas, no lote (2) - Contratação de empresa para fornecer

equipamentos de informática (FONTE DE ALIMENTAÇÃO) para atender a necessidade das

Unidades sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos

Humanos. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Tendo em vista que o fornecedor entregou a documentação de acordo com o

edital, o mesmo foi declarado vencedor. No dia 09/12/2016, às 10:45:27 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/12/2016, às 10:45:27 horas, no lote (2) - Contratação de empresa para fornecer

equipamentos de informática (FONTE DE ALIMENTAÇÃO) para atender a necessidade das

Unidades sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos

Humanos. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Tendo em vista que não houve manifestação de interposição de recurso, o objeto

do presente lote foi adjudicado.

 

    No dia 09/12/2016, às 10:45:27 horas, no lote (2) - Contratação de empresa para fornecer

equipamentos de informática (FONTE DE ALIMENTAÇÃO) para atender a necessidade das

Unidades sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos

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

empresa GLOBO MIX LTDA - ME com o valor R$ 5.397,56.

 

    No dia 06/12/2016, às 10:02:14 horas, no lote (3) - Contratação de empresa para fornecer

equipamentos de informática (FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA MICROCOMPUTADOR)

para atender a necessidade das Unidades sob responsabilidade da Secretaria de Estado da

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 13/12/2016, às 08:27:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/12/2016, às 08:27:21 horas, no lote (3) - Contratação de empresa para fornecer

equipamentos de informática (FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA MICROCOMPUTADOR)

para atender a necessidade das Unidades sob responsabilidade da Secretaria de Estado da

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. -  a situação do lote foi alterada para: declarado
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vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o fornecedor apresentou

toda a documentação de acordo com o edital, o mesmo foi declarado vencedor. No dia

15/12/2016, às 08:23:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/12/2016, às 08:23:44 horas, no lote (3) - Contratação de empresa para fornecer

equipamentos de informática (FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA MICROCOMPUTADOR)

para atender a necessidade das Unidades sob responsabilidade da Secretaria de Estado da

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que não houve manifestação de

interposição de recurso no prazo de 01 (um) dia útil, o objeto do presente lote foi adjudicado.

 

    No dia 15/12/2016, às 08:23:44 horas, no lote (3) - Contratação de empresa para fornecer

equipamentos de informática (FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA MICROCOMPUTADOR)

para atender a necessidade das Unidades sob responsabilidade da Secretaria de Estado da

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação à empresa PROCOMP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA -

ME com o valor R$ 4.309,74.

 

    No dia 06/12/2016, às 10:54:42 horas, no lote (4) - Contratação de empresa para fornecer

equipamentos de informática (MOUSE) para atender a necessidade das Unidades sob

responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/12/2016, às 10:46:18 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/12/2016, às 10:46:18 horas, no lote (4) - Contratação de empresa para fornecer

equipamentos de informática (MOUSE) para atender a necessidade das Unidades sob

responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. -  a

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

coordenador - CHRISTINE ZARDO COELHO - desclassificou o fornecedor: PROCOMP

SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME. No dia 13/12/2016, às 08:31:03 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/12/2016, às 08:31:03 horas, no lote (4) - Contratação de empresa para fornecer

equipamentos de informática (MOUSE) para atender a necessidade das Unidades sob

responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Tendo em vista que o fornecedor entregou a documentação de acordo com o edital, o

mesmo foi declarado vencedor. No dia 15/12/2016, às 08:24:03 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 15/12/2016, às 08:24:03 horas, no lote (4) - Contratação de empresa para fornecer

equipamentos de informática (MOUSE) para atender a necessidade das Unidades sob

responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo

em vista que não houve manifestação de interposição de recurso no prazo de 01 (um) dia

útil, o objeto do presente lote foi adjudicado.

 

    No dia 15/12/2016, às 08:24:03 horas, no lote (4) - Contratação de empresa para fornecer

equipamentos de informática (MOUSE) para atender a necessidade das Unidades sob

responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa TECH CELL

COMERCIAL LTDA com o valor R$ 4.390,00.

 

    No dia 06/12/2016, às 10:37:05 horas, no lote (5) - Contratação de empresa para fornecer

equipamentos de informática (TECLADO) para atender a necessidade das Unidades sob

responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/12/2016, às 10:51:55 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/12/2016, às 10:51:55 horas, no lote (5) - Contratação de empresa para fornecer

equipamentos de informática (TECLADO) para atender a necessidade das Unidades sob

responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Tendo em vista que o fornecedor entregou a documentação de acordo com o edital, o

mesmo foi declarado vencedor. No dia 12/12/2016, às 09:33:59 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/12/2016, às 09:33:59 horas, no lote (5) - Contratação de empresa para fornecer

equipamentos de informática (TECLADO) para atender a necessidade das Unidades sob

responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo

em vista que não houve manifestação de recurso no prazo de 01 (um) dia útil após a

declaração do vencedor, o objeto do presente lote foi adjudicado.

 

    No dia 12/12/2016, às 09:33:59 horas, no lote (5) - Contratação de empresa para fornecer

equipamentos de informática (TECLADO) para atender a necessidade das Unidades sob

responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. -  pelo

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

TUDO INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIR com o valor R$ 10.330,00.

 

15/12/2016 Página 9 de 18



    No dia 06/12/2016, às 11:02:39 horas, no lote (6) - Contratação de empresa para fornecer

equipamentos de informática (FILTRO DE LINHA) para atender a necessidade das

Unidades sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos

Humanos. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/12/2016, às 10:52:52

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/12/2016, às 10:52:52 horas, no lote (6) - Contratação de empresa para fornecer

equipamentos de informática (FILTRO DE LINHA) para atender a necessidade das

Unidades sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos

Humanos. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Tendo em vista que o fornecedor entregou a documentação de acordo com o

edital, o mesmo foi declarado vencedor. No dia 12/12/2016, às 09:34:22 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/12/2016, às 09:34:22 horas, no lote (6) - Contratação de empresa para fornecer

equipamentos de informática (FILTRO DE LINHA) para atender a necessidade das

Unidades sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos

Humanos. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Tendo em vista que não houve manifestação de recurso no prazo de 01 (um) dia

útil após a declaração do vencedor, o objeto do presente lote foi adjudicado.

 

    No dia 12/12/2016, às 09:34:22 horas, no lote (6) - Contratação de empresa para fornecer

equipamentos de informática (FILTRO DE LINHA) para atender a necessidade das

Unidades sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos

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

empresa EMBALA TUDO INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIR com o valor

R$ 1.240,00.

 

    No dia 06/12/2016, às 10:37:17 horas, no lote (7) - Contratação de empresa para fornecer

equipamentos de informática (CONECTOR) para atender a necessidade das Unidades sob

responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/12/2016, às 15:51:05 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/12/2016, às 15:51:05 horas, no lote (7) - Contratação de empresa para fornecer

equipamentos de informática (CONECTOR) para atender a necessidade das Unidades sob

responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Tendo em vista que o fornecedor entregou a documentação de acordo com o edital, o

mesmo foi declarado vencedor. No dia 14/12/2016, às 14:07:49 horas, a situação do lote foi
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finalizada. 

 

    No dia 14/12/2016, às 14:07:49 horas, no lote (7) - Contratação de empresa para fornecer

equipamentos de informática (CONECTOR) para atender a necessidade das Unidades sob

responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo

em vista que não houve manifestação de interposição de recurso no prazo de 01 (um) dia

útil, o objeto do presente lote foi adjudicado.

 

    No dia 14/12/2016, às 14:07:49 horas, no lote (7) - Contratação de empresa para fornecer

equipamentos de informática (CONECTOR) para atender a necessidade das Unidades sob

responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa TECNO SEG

INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA - com o valor R$ 330,00.

 

    No dia 06/12/2016, às 10:02:21 horas, no lote (8) - Contratação de empresa para fornecer

equipamentos de informática (CONECTOR) para atender a necessidade das Unidades sob

responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/12/2016, às 15:51:36 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/12/2016, às 15:51:36 horas, no lote (8) - Contratação de empresa para fornecer

equipamentos de informática (CONECTOR) para atender a necessidade das Unidades sob

responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Tendo em vista que o fornecedor entregou a documentação de acordo com o edital, o

mesmo foi declarado vencedor. No dia 14/12/2016, às 14:08:09 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 14/12/2016, às 14:08:09 horas, no lote (8) - Contratação de empresa para fornecer

equipamentos de informática (CONECTOR) para atender a necessidade das Unidades sob

responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo

em vista que não houve manifestação de interposição de recurso no prazo de 01 (um) dia

útil, o objeto do presente lote foi adjudicado.

 

    No dia 14/12/2016, às 14:08:09 horas, no lote (8) - Contratação de empresa para fornecer

equipamentos de informática (CONECTOR) para atender a necessidade das Unidades sob

responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa TECNO SEG
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INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA - com o valor R$ 1.787,00.

 

    No dia 06/12/2016, às 10:37:12 horas, no lote (9) - Contratação de empresa para fornecer

equipamentos de informática (CABO DE REDE) para atender a necessidade das Unidades

sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/12/2016, às 15:52:15 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/12/2016, às 15:52:15 horas, no lote (9) - Contratação de empresa para fornecer

equipamentos de informática (CABO DE REDE) para atender a necessidade das Unidades

sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Tendo em vista que o fornecedor entregou a documentação de acordo com o edital, o

mesmo foi declarado vencedor. No dia 12/12/2016, às 15:52:15 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/12/2016, às 15:52:15 horas, no lote (9) - Contratação de empresa para fornecer

equipamentos de informática (CABO DE REDE) para atender a necessidade das Unidades

sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Tendo em vista que o fornecedor entregou a documentação de acordo com o edital, o

mesmo foi declarado vencedor. No dia 14/12/2016, às 14:08:25 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 14/12/2016, às 14:08:25 horas, no lote (9) - Contratação de empresa para fornecer

equipamentos de informática (CABO DE REDE) para atender a necessidade das Unidades

sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo

em vista que não houve manifestação de interposição de recurso no prazo de 01 (um) dia

útil, o objeto do presente lote foi adjudicado.

 

    No dia 14/12/2016, às 14:08:25 horas, no lote (9) - Contratação de empresa para fornecer

equipamentos de informática (CABO DE REDE) para atender a necessidade das Unidades

sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. -

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

SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA - com o valor R$ 2.387,88.

 

    No dia 06/12/2016, às 09:11:36 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - SCORPION INFORMATICA LTDA-ME,

no lote (1) - Contratação de empresa para fornecer equipamentos de informática (DISCO
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RÍGIDO) para atender a necessidade das Unidades sob responsabilidade da Secretaria de

Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. O motivo da desclassificação foi: Tendo

em vista que o fornecedor apresentou valor superior ao estipulado em edital, o mesmo foi

desclassificado.

 

    No dia 06/12/2016, às 09:12:07 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - PONTO CERTO SUPRIMENTOS

EIRELI - ME, no lote (1) - Contratação de empresa para fornecer equipamentos de

informática (DISCO RÍGIDO) para atender a necessidade das Unidades sob

responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. O

motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que o fornecedor apresentou um valor

superior ao estipulado em edital, o mesmo foi desclassificado.

 

    No dia 06/12/2016, às 09:12:16 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - ARY FREITAS PEREIRA I NET

INFORMATICA, no lote (1) - Contratação de empresa para fornecer equipamentos de

informática (DISCO RÍGIDO) para atender a necessidade das Unidades sob

responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. O

motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que o fornecedor apresentou um valor

superior ao estipulado em edital, o mesmo foi desclassificado.

 

    No dia 06/12/2016, às 09:12:26 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - FA LIMA INFORMATICA EPP, no lote

(1) - Contratação de empresa para fornecer equipamentos de informática (DISCO RÍGIDO)

para atender a necessidade das Unidades sob responsabilidade da Secretaria de Estado da

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que

o fornecedor apresentou um valor superior ao estipulado em edital, o mesmo foi

desclassificado.

 

    No dia 06/12/2016, às 09:13:01 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - SCORPION INFORMATICA LTDA-ME,

no lote (2) - Contratação de empresa para fornecer equipamentos de informática (FONTE

DE ALIMENTAÇÃO) para atender a necessidade das Unidades sob responsabilidade da

Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. O motivo da desclassificação

foi: Tendo em vista que o fornecedor apresentou um valor superior ao estipulado em edital, o

mesmo foi desclassificado.

 

    No dia 06/12/2016, às 09:13:09 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - INFOMIX COMERCIAL DE

INFORMATICA EIRELI ME, no lote (2) - Contratação de empresa para fornecer
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equipamentos de informática (FONTE DE ALIMENTAÇÃO) para atender a necessidade das

Unidades sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos

Humanos. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que o fornecedor apresentou

um valor superior ao estipulado em edital, o mesmo foi desclassificado.

 

    No dia 06/12/2016, às 09:13:17 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - FA LIMA INFORMATICA EPP, no lote

(2) - Contratação de empresa para fornecer equipamentos de informática (FONTE DE

ALIMENTAÇÃO) para atender a necessidade das Unidades sob responsabilidade da

Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. O motivo da desclassificação

foi: Tendo em vista que o fornecedor apresentou um valor superior ao estipulado em edital, o

mesmo foi desclassificado.

 

    No dia 06/12/2016, às 09:13:24 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - ARY FREITAS PEREIRA I NET

INFORMATICA, no lote (2) - Contratação de empresa para fornecer equipamentos de

informática (FONTE DE ALIMENTAÇÃO) para atender a necessidade das Unidades sob

responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. O

motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que o fornecedor apresentou um valor

superior ao estipulado em edital, o mesmo foi desclassificado.

 

    No dia 06/12/2016, às 09:14:04 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - SCORPION INFORMATICA LTDA-ME,

no lote (3) - Contratação de empresa para fornecer equipamentos de informática (FONTE

DE ALIMENTAÇÃO PARA MICROCOMPUTADOR) para atender a necessidade das

Unidades sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos

Humanos. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que o fornecedor apresentou

um valor superior ao estipulado em edital, o mesmo foi desclassificado.

 

    No dia 06/12/2016, às 09:14:12 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - ARY FREITAS PEREIRA I NET

INFORMATICA, no lote (3) - Contratação de empresa para fornecer equipamentos de

informática (FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA MICROCOMPUTADOR) para atender a

necessidade das Unidades sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça,

Trabalho e Direitos Humanos. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que o

fornecedor apresentou um valor superior ao estipulado em edital, o mesmo foi

desclassificado.

 

    No dia 06/12/2016, às 09:14:18 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - INFOMIX COMERCIAL DE

15/12/2016 Página 14 de 18



INFORMATICA EIRELI ME, no lote (3) - Contratação de empresa para fornecer

equipamentos de informática (FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA MICROCOMPUTADOR)

para atender a necessidade das Unidades sob responsabilidade da Secretaria de Estado da

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que

o fornecedor apresentou um valor superior ao estipulado em edital, o mesmo foi

desclassificado.

 

    No dia 06/12/2016, às 09:14:25 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - FA LIMA INFORMATICA EPP, no lote

(3) - Contratação de empresa para fornecer equipamentos de informática (FONTE DE

ALIMENTAÇÃO PARA MICROCOMPUTADOR) para atender a necessidade das Unidades

sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. O

motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que o fornecedor apresentou um valor

superior ao estipulado em edital, o mesmo foi desclassificado.

 

    No dia 06/12/2016, às 09:15:04 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - ARY FREITAS PEREIRA I NET

INFORMATICA, no lote (4) - Contratação de empresa para fornecer equipamentos de

informática (MOUSE) para atender a necessidade das Unidades sob responsabilidade da

Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. O motivo da desclassificação

foi: Tendo em vista que o fornecedor apresentou um valor superior ao estipulado em edital, o

mesmo foi desclassificado.

 

    No dia 06/12/2016, às 09:15:11 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - FA LIMA INFORMATICA EPP, no lote

(4) - Contratação de empresa para fornecer equipamentos de informática (MOUSE) para

atender a necessidade das Unidades sob responsabilidade da Secretaria de Estado da

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que

o fornecedor apresentou um valor superior ao estipulado em edital, o mesmo foi

desclassificado.

 

    No dia 06/12/2016, às 09:15:44 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - ARY FREITAS PEREIRA I NET

INFORMATICA, no lote (5) - Contratação de empresa para fornecer equipamentos de

informática (TECLADO) para atender a necessidade das Unidades sob responsabilidade da

Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. O motivo da desclassificação

foi: Tendo em vista que o fornecedor apresentou um valor superior ao estipulado em edital, o

mesmo foi desclassificado.

 

    No dia 06/12/2016, às 09:16:19 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
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COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - FA LIMA INFORMATICA EPP, no lote

(6) - Contratação de empresa para fornecer equipamentos de informática (FILTRO DE

LINHA) para atender a necessidade das Unidades sob responsabilidade da Secretaria de

Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. O motivo da desclassificação foi: Tendo

em vista que o fornecedor apresentou um valor superior ao estipulado em edital, o mesmo

foi desclassificado.

 

    No dia 06/12/2016, às 09:16:26 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - ARY FREITAS PEREIRA I NET

INFORMATICA, no lote (6) - Contratação de empresa para fornecer equipamentos de

informática (FILTRO DE LINHA) para atender a necessidade das Unidades sob

responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. O

motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que o fornecedor apresentou um valor

superior ao estipulado em edital, o mesmo foi desclassificado.

 

    No dia 06/12/2016, às 09:16:56 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - FA LIMA INFORMATICA EPP, no lote

(7) - Contratação de empresa para fornecer equipamentos de informática (CONECTOR)

para atender a necessidade das Unidades sob responsabilidade da Secretaria de Estado da

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que

o fornecedor apresentou um valor superior ao estipulado em edital, o mesmo foi

desclassificado.

 

    No dia 06/12/2016, às 09:17:03 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - IDFLUX TECHNOLOGIES E

INFORMATICA BRASIL LTDA, no lote (7) - Contratação de empresa para fornecer

equipamentos de informática (CONECTOR) para atender a necessidade das Unidades sob

responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. O

motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que o fornecedor apresentou um valor

superior ao estipulado em edital, o mesmo foi desclassificado.

 

    No dia 06/12/2016, às 09:17:35 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - FA LIMA INFORMATICA EPP, no lote

(8) - Contratação de empresa para fornecer equipamentos de informática (CONECTOR)

para atender a necessidade das Unidades sob responsabilidade da Secretaria de Estado da

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que

o fornecedor apresentou um valor superior ao estipulado em edital, o mesmo foi

desclassificado.

 

    No dia 06/12/2016, às 09:17:41 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO
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COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA -

EPP, no lote (8) - Contratação de empresa para fornecer equipamentos de informática

(CONECTOR) para atender a necessidade das Unidades sob responsabilidade da

Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. O motivo da desclassificação

foi: Tendo em vista que o fornecedor apresentou um valor superior ao estipulado em edital, o

mesmo foi desclassificado.

 

    No dia 06/12/2016, às 09:18:15 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou a proposta do fornecedor - FA LIMA INFORMATICA EPP, no lote

(9) - Contratação de empresa para fornecer equipamentos de informática (CABO DE REDE)

para atender a necessidade das Unidades sob responsabilidade da Secretaria de Estado da

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista que

o fornecedor apresentou um valor superior ao estipulado em edital, o mesmo foi

desclassificado.

 

    No dia 09/12/2016, às 10:46:18 horas, o Pregoeiro da licitação - CHRISTINE ZARDO

COELHO - desclassificou o fornecedor - PROCOMP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA -

ME, no lote (4) - Contratação de empresa para fornecer equipamentos de informática

(MOUSE) para atender a necessidade das Unidades sob responsabilidade da Secretaria de

Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. O motivo da desclassificação foi: Tendo

em vista que o fornecedor solicitou a sua desclassificação, o mesmo foi desclassificado.

 

    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.

 

CHRISTINE ZARDO COELHO

Pregoeiro da disputa

 

ARTAGAO DE MATTOS LEAO JUNIOR

Autoridade Competente

 

HELENA DO ROCIO KUCHNIR

Membro Equipe Apoio

 

CRISTIANE SIMOES DE GOIS PORTELA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
15.586.856/0001-68 ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE - ME
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09.274.783/0001-76 ARY FREITAS PEREIRA I NET INFORMATICA

13.993.669/0001-73 EMBALA TUDO INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIR

01.259.682/0001-14 FA LIMA INFORMATICA EPP

12.312.879/0001-96 GLOBO MIX LTDA - ME

20.793.262/0001-68 IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA

16.867.118/0001-51 INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA EIRELI ME

18.430.481/0001-30 MEGA LICITACAO LTDA - ME

21.374.447/0001-09 OLGA MARIA COSTA CARMONA - ME

09.722.492/0001-01 PLATAFORMA COMPUTADORES E ENERGIA LTDA EPP

23.373.861/0001-10 PONTO CERTO SUPRIMENTOS EIRELI - ME

11.767.283/0001-18 PROCOMP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME

04.567.265/0001-27 SCORPION INFORMATICA LTDA-ME

11.099.588/0001-07 SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA - EPP

22.603.637/0001-05 TARGET TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ME

23.203.733/0001-29 TECH CELL COMERCIAL LTDA

13.345.633/0001-83 TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA -

07.511.067/0001-30 ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA
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