
Pregão Eletrônico

389087.162018 .57274 .5150 .9225331783

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00016/2018

Às 09:00 horas do dia 01 de novembro de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento
legal 108/2018 de 04/04/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente
ao Processo nº 79.517/2018, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00016/2018. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição, pelo menor preço global
por item, de microcomputadores de mesa do tipo Desktops, incluído 01 (um) monitor para cada microcomputador, e demais especificações conforme Termo de Referência..
O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para
classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: MICROCOMPUTADOR
Descrição Complementar: Desktop tipo I, incluído monitor, teclado e mouse, e demais especificações conforme Termo de Referência.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6 Unidade de fornecimento: unidade
Valor estimado: R$ 57.882,0600 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 52.609,7600 e com valor negociado a R$ 52.609,7400 .

Item: 2
Descrição: MICROCOMPUTADOR
Descrição Complementar: Desktop tipo II, incluído monitor, teclado e mouse, e demais especificações conforme Termo de Referência.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: unidade
Valor estimado: R$ 177.719,4000 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ATHENAS AUTOMACAO LTDA, pelo melhor lance de R$ 127.066,0000 .

Histórico

Item: 1 - MICROCOMPUTADOR
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Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte

ME/EPP
Declaração

ME/EPP/COOP
Declaração

PPB/TP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

18.387.904/0001-87 COMERCIAL TOP MIX
LTDA

Sim Sim PPB 6 R$ 7.000,0000 R$ 42.000,0000 31/10/2018
16:27:29

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo / Versão: 400G3 DM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HP PRODESK 400 G3 DM, I5-7500, 8GB DDR4-2400, 256GB SSD, 1TB HDD, MONITOR Z23N G2

08.482.425/0001-96 TRAMA2 COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Sim Sim PPB 6 R$ 8.000,0000 R$ 48.000,0000 31/10/2018
16:34:19

Marca: DELL
Fabricante: DELL
Modelo / Versão: DELL OPTIPLEX 3060 SFF + MONITOR DELL P2317H
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESK DELL OPT 3060 SFF I5-8400 WIN 10 PRO 8GB 1TB DVDRW + Monitor Dell Professional de 23" polegadas
P2317H + SSD ADATA 256GB SATA III Interno (ASU800SS-256GT-C~14740039)

17.635.299/0001-53 MALUTEC INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim PPB 6 R$ 9.640,0000 R$ 57.840,0000 31/10/2018
16:58:25

Marca: Dell Optiplex 7050
Fabricante: Dell Optiplex 7050 MFF
Modelo / Versão: Dell Optiplex 7050 MFF
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dell Optiplex 7050 MFF - DESEMPENHO &#61656; O equipamento deverá possuir, no mínimo, todos os componentes
e as mesmas características técnicas exigidas neste Termo de Referência, sendo aceitos componentes e especificações superiores; &#61656; Não serão admitidos
configurações e ajustes que impliquem no  funcionamento  do  equipamento  fora das condições normais recomendadas pelo  fabricante do  equipamento  ou dos
componentes, tais como, alterações de frequência de clock (overclock), características de disco ou de memória, e drivers não recomendados pelo fabricante do
equipamento. PROCESSADOR &#61656; Processador Intel® Core™ i5 da última geração ou processador com desempenho igual ou superior; &#61656; Sistema
de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período
de 08 (oito) horas diárias consecutivas, em ambiente não  refrigerado; &#61656; O processador deverá ser de última geração. PLACA PRINCIPAL &#61656;
Mínimo de 02 (dois) slots para memória tipo DDR4, permitindo a instalação de até 32 (trinta e dois) Gigabytes; &#61656; Recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile
Architecture for System Hardware); &#61656; Sistema de detecção  de intrusão  de chassis, com acionador instalado  no  gabinete que permita a detecção  de
abertura ainda que o  equipamento  esteja desligado  da fonte  de energia, devendo  gerar log na memória flash da BIOS com todos os  eventos  de intrusão;
&#61656; Controladora SATA 3 ou versão  superior, integrada e compatível com os periféricos adiante especificados; &#61656; Regulagem da velocidade de
rotação do cooler da CPU de forma automática, de acordo com a variação de temperatura da CPU; &#61656; Suportar boot por pendrive ou disco conectado a
uma porta USB 3.1. BIOS &#61656; Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI e Plug-and-Play;
&#61656; Deve ter sido lançada a partir de 2016 e deve ser entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante; &#61656; Possuir senhas de Setup para
Power On, Administrador e Disco rígido; &#61656; Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio e
número de série). Serão aceitas BIOS comreprogramação via software desde que estes estejam devidamente licenciados para o equipamento e constantes no CD-
ROM/DVD-ROM de drivers e aplicativos que deverá vir junto  com o  equipamento  e também disponibilizados para download no  sítio  do  fabricante; &#61656;
Suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T habilitada. MEMÓRIA RAM &#61656; Memória RAM tipo DDR4-2400MHz ou
superior, com no mínimo 08 (oito) Gigabytes, em dois módulos idênticos de 04 (quatro) Gigabytes cada, operando em Dual Channel. CONTROLADORA DE VÍDEO
&#61656; Interface controladora de vídeo on board ou compatível com WXGA padrão PCI Express 16X ou superior, com capacidade para controlar 03 (três)
monitores simultaneamente e permitir a extensão  da área de trabalho, com no  mínimo  02 (dois) conectores DisplayPort e 01 (um) conector HDMI. Caso  a
interface de vídeo  seja integrada, deverá possuir alocação  dinâmica de memória  de até 1.7  GB. Em todos os casos, deverá possuir compatibilidade com a
tecnologia DirectX 12; &#61656; Taxa de atualização de 60 (sessenta) Hz ou superior. INTERFACES &#61656; Controladora de Rede, integrada à placa mãe com
velocidade  de  10/100/1000  Mbits/s,  padrões  Ethernet,  Fast-Ethernet  e  Gigabit  Ethernet,  autosense,  full-duplex,  plug-and-play,  configurável totalmente  por
software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANS (802.1q e 802.1x). Não serão aceitas placas de rede
externas (off board); Deve ser compatível e funcionar com as exigências do gerenciamento remoto; &#61656; Controladora de som com conectores de saída
headset microfone na parte frontal do gabinete; &#61656; No mínimo 05 (cinco) interfaces USB 3.1 ou superior, sendo pelo menos 02 (duas) interfaces USB 3.1
instaladas na parte frontal do gabinete sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através
da BIOS do sistema; &#61656; Possuir uma interface para rede sem fio (Wireless) padrão ac MU-MIMO RX, integrada à placa mãe ou que a interface de rede sem
fio seja interna por placa tipo PCI. UNIDADE DE DISCO RÍGIDO &#61656; Unidade de disco rígido interna de capacidade de armazenamento de no mínimo 256
(duzentos e cinquenta e seis) Gigabytes SSD (Solid State Drives), interface tipo M.2 ou Sata, ou configuração superior; E tempo médio entre falhas (MTBF) mínimo
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de: 1.1 milhão de horas; &#61656; Unidade de disco rígido interna de capacidade de armazenamento de 01 (um) TB, interface tipo SATA 3 de 6 GB/s, cac

16.911.267/0001-70 PORTELA LOGÍSTICA E
CONSTRUÇÕES EIRELI

Sim Sim PPB 6 R$ 9.647,0000 R$ 57.882,0000 27/10/2018
19:22:01

Marca: Hewlett-Packard/DELL
Fabricante: Hewlett-Packard/DELL
Modelo / Versão: ProDesk 400G5 + Dell 23 P2317H
Descrição Detalhada  do Objeto Ofertado:  DESEMPENHO  &#61656;  O  equipamento  deverá  possuir,  no  mínimo,  todos  os  componentes  e  as  mesmas
características técnicas exigidas neste Termo de Referência, sendo aceitos componentes e especificações superiores; &#61656; Não serão admitidos configurações
e ajustes que impliquem no funcionamento do equipamento fora das condições normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais
como, alterações de frequência  de clock  (overclock), características  de disco  ou de memória, e drivers  não  recomendados pelo  fabricante do  equipamento.
PROCESSADOR &#61656; Processador Intel® Core™ i5 da última geração ou processador com desempenho igual ou superior; &#61656; Sistema de dissipação
de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 08 (oito)
horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado; &#61656; O processador deverá ser de última geração. PLACA PRINCIPAL &#61656; Mínimo de 02
(dois) slots para memória tipo DDR4, permitindo a instalação de até 32 (trinta e dois) Gigabytes; &#61656; Recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture
for System Hardware); &#61656; Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que
o equipamento esteja desligado da fonte de energia, devendo gerar log na memória flash da BIOS com todos os eventos de intrusão; &#61656; Controladora
SATA 3 ou versão superior, integrada e compatível com os periféricos adiante especificados; &#61656; Regulagem da velocidade de rotação do cooler da CPU de
forma automática, de acordo com a variação  de temperatura da CPU; &#61656; Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB 3.1. BIOS
&#61656; Tipo  Flash Memory, utilizando  memória não  volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI e Plug-and-Play; &#61656; Deve ter sido
lançada a partir de 2016 e deve ser entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante; &#61656; Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador
e Disco rígido; &#61656; Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio e número de série). Serão
aceitas BIOS com reprogramação  via software desde que estes estejam devidamente licenciados para o  equipamento  e constantes no  CD-ROM/DVD-ROM de
drivers e aplicativos que deverá vir junto com o equipamento e também disponibilizados para download no sítio do fabricante; &#61656; Suporte à tecnologia de
previsão/contingenciamento  de falhas de disco  rígido  S.M.A.R.T habilitada. MEMÓRIA RAM &#61656; Memória RAM tipo  DDR4-2400MHz  ou superior, com no
mínimo  08  (oito)  Gigabytes, em dois  módulos  idênticos de 04  (quatro) Gigabytes cada, operando  em Dual Channel. CONTROLADORA DE VÍDEO &#61656;
Interface controladora de vídeo  on board ou compatível com WXGA padrão  PCI Express 16X ou superior, com capacidade para controlar 03 (três) monitores
simultaneamente e permitir a extensão da área de trabalho, com no mínimo 02 (dois) conectores DisplayPort e 01 (um) conector HDMI. Caso a interface de vídeo
seja integrada, deverá possuir alocação dinâmica de memória de até 1.7 GB. Em todos os casos, deverá possuir compatibilidade com a tecnologia DirectX 12;
&#61656;  Taxa de atualização  de  60  (sessenta)  Hz  ou superior. INTERFACES &#61656;  Controladora de  Rede, integrada à placa  mãe com velocidade de
10/100/1000  Mbits/s,  padrões  Ethernet,  Fast-Ethernet  e  Gigabit  Ethernet,  autosense,  full-duplex,  plug-and-play, configurável totalmente  por software,  com
conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANS (802.1q e 802.1x). Não serão aceitas placas de rede externas (off
board);  Deve ser compatível e funcionar com as  exigências  do  gerenciamento  remoto;  &#61656; Controladora de som com conectores de saída headset
microfone na parte frontal do gabinete; &#61656; No mínimo 05 (cinco) interfaces USB 3.1 ou superior, sendo pelo menos 02 (duas) interfaces USB 3.1 instaladas
na parte frontal do gabinete sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS
do sistema; &#61656; Possuir uma interface para rede sem fio (Wireless) padrão ac MU-MIMO RX, integrada à placa mãe ou que a interface de rede sem fio seja
interna por placa tipo PCI. UNIDADE DE DISCO RÍGIDO &#61656; Unidade de disco rígido interna de capacidade de armazenamento de no mínimo 256 (duzentos e
cinquenta e seis) Gigabytes SSD (Solid State Drives), interface tipo M.2 ou Sata, ou configuração superior; E tempo médio entre falhas (MTBF) mínimo de: 1.1
milhão de horas; &#61656; Unidade de disco rígido interna de capacidade de armazenamento de 01 (um) TB, interface tipo SATA 3 de 6 GB/s, cache de 32MB e
velocidade de rotação de 7.200

29.376.056/0001-27 FERNANDES TI E
ELETRONICOS LTDA

Sim Sim PPB 6 R$ 9.647,0000 R$ 57.882,0000 01/11/2018
08:59:42

Marca: Dell
Fabricante: Dell
Modelo / Versão: Dell Optiplex 5060 SFF
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desktop tipo I, incluído monitor, teclado e mouse: Processador Intel® Core™ i5 da última geração ou processador
com desempenho igual ou superior; Mínimo de 02 (dois) slots para memória tipo DDR4, permitindo a instalação de até 32 (trinta e dois) Gigabytes; Recursos DASH
1.0. Sistema de detecção de intrusão de chassis, BIOS Tipo Flash Memory, Memória RAM tipo DDR4-2400MHz, Controladora de Rede, integrada à placa mãe com
velocidade de 10/100/1000. Unidade de disco rígido interna de capacidade de armazenamento de no mínimo 256 (duzentos e cinquenta e seis) Gigabytes SSD
(Solid State Drives), Unidade de disco rígido interna de capacidade de armazenamento de 01 (um) TB, MONITOR 23 (vinte e três) polegadas; Monitor do tipo LED;
Resolução de pelo menos 1920 x 1080 a 60Hz; Microsoft Windows 10 Professional 64 bits;

27.093.654/0001-63 SIGA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim TP 6 R$ 9.647,0100 R$ 57.882,0600 31/10/2018
15:52:00
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Marca: DELL
Fabricante: DELL
Modelo / Versão: OPTIPLEX 7060 MICRO + MONITOR DELL P2317H
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 01: Desktop tipo I, incluído monitor, teclado e mouse DESEMPENHO O equipamento deverá possuir, no mínimo,
todos os componentes e as mesmas características técnicas exigidas neste Termo de Referência, sendo aceitos componentes e especificações superiores; Não
serão  admitidos  configurações  e  ajustes  que  impliquem  no  funcionamento  do  equipamento  fora  das  condições  normais  recomendadas  pelo  fabricante  do
equipamento ou dos componentes, tais como, alterações de frequência de clock (overclock), características de disco ou de memória, e drivers não recomendados
pelo fabricante do equipamento. PROCESSADOR Processador Intel® Core™ i5 da última geração ou processador com desempenho igual ou superior; Sistema de
dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de
08 (oito) horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado; O processador deverá ser de última geração. PLACA PRINCIPAL Mínimo de 02 (dois) slots para
memória tipo  DDR4, permitindo a instalação de até 32 (trinta e dois) Gigabytes; Recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware);
Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da
fonte de energia, devendo gerar log na memória flash da BIOS com todos os eventos de intrusão; Controladora SATA 3 ou versão superior, integrada e compatível
com os periféricos adiante especificados; Regulagem da velocidade de rotação do cooler da CPU de forma automática, de acordo com a variação de temperatura
da CPU; Suportar boot por pendrive ou disco  conectado  a uma porta USB 3.1. BIOS Tipo  Flash Memory, utilizando  memória não  volátil e reprogramável, e
compatível com os padrões ACPI e Plug-and-Play; Deve ter sido lançada a partir de 2016 e deve ser entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante;
Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco  rígido; Permitir a inserção  de código  de identificação  do  equipamento  dentro  da própria BIOS
(número  do  patrimônio  e número  de série). Serão  aceitas  BIOS com reprogramação  via software desde que estes estejam devidamente licenciados  para o
equipamento e constantes no CD-ROM/DVD-ROM de drivers e aplicativos que deverá vir junto com o equipamento e também disponibilizados para download no
sítio do fabricante; Suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T habilitada. (...) Garantia: 60 meses on site

05.022.996/0001-50 CREATIVE INFORMATICA
LTDA

Sim Sim Nenhuma 6 R$ 9.647,0100 R$ 57.882,0600 01/11/2018
08:48:11

Marca: Tcorp
Fabricante: Tcorp
Modelo / Versão: Orion series
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 01: Desktop tipo I, incluído monitor, teclado e mouse DESEMPENHO &#61656; O equipamento deverá possuir,
no  mínimo, todos  os  componentes  e  as  mesmas características  técnicas  exigidas  neste Termo  de Referência, sendo  aceitos  componentes  e  especificações
superiores; &#61656; Não serão admitidos configurações e ajustes que impliquem no funcionamento do equipamento fora das condições normais recomendadas
pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alterações de frequência de clock (overclock), características de disco ou de memória, e drivers
não recomendados pelo fabricante do equipamento PROCESSADOR &#61656; Processador Intel® Core™ i5 da última geração ou processador com desempenho
igual ou superior; &#61656; Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em
sua capacidade máxima, pelo  período  de 08 (oito)  horas diárias consecutivas, em ambiente não  refrigerado; &#61656; O processador deverá ser de última
geração Demais informações conforme edital

10.793.812/0001-95 LS SERVICOS DE
INFORMATICA E
ELETRONICA LTDA

Sim Sim PPB 6 R$ 10.000,0000 R$ 60.000,0000 31/10/2018
16:00:43

Marca: Lenovo
Fabricante: Lenovo
Modelo / Versão: Thinkcentre M910q Tiny + monitor T23i-10
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 01: Desktop tipo I, incluído monitor, teclado e mouse DESEMPENHO &#61656; O equipamento deverá possuir,
no  mínimo, todos  os  componentes  e  as  mesmas características  técnicas  exigidas  neste Termo  de Referência, sendo  aceitos  componentes  e  especificações
superiores; &#61656; Não serão admitidos configurações e ajustes que impliquem no funcionamento do equipamento fora das condições normais recomendadas
pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alterações de frequência de clock (overclock), características de disco ou de memória, e drivers
não recomendados pelo fabricante do equipamento. PROCESSADOR &#61656; Processador Intel® Core™ i5 ou processador com desempenho igual ou superior;
&#61656; Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade
máxima, pelo período de 08 (oito) horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado; PLACA PRINCIPAL &#61656; Mínimo de 02 (dois) slots para memória
tipo DDR4, permitindo a instalação de até 32 (trinta e dois) Gigabytes; &#61656; Recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware);
&#61656; Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja
desligado da fonte de energia, devendo gerar log na memória flash da BIOS com todos os eventos de intrusão; &#61656; Controladora SATA 3 ou versão superior,
integrada e compatível com os periféricos adiante especificados; &#61656; Regulagem da velocidade de rotação do cooler da CPU de forma automática, de acordo
com a variação de temperatura da CPU; &#61656; Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB 3.1. BIOS &#61656; Tipo Flash Memory,
utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI e Plug-and-Play; &#61656; Deve ter sido lançada a partir de 2016 e deve ser
entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante; &#61656; Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido; &#61656; Permitir
a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio e número de série). Serão aceitas BIOS com reprogramação
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via software desde que estes estejam devidamente licenciados para o  equipamento e constantes no CD-ROM/DVD-ROM de drivers e aplicativos que deverá vir
junto  com o equipamento  e também disponibilizados para download no  sítio  do  fabricante; &#61656; Suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento  de
falhas de disco rígido S.M.A.R.T habilitada. MEMÓRIA RAM &#61656; Memória RAM tipo DDR4-2400MHz ou superior, com no mínimo 08 (oito) Gigabytes, em dois
módulos idênticos de 04 (quatro) Gigabytes cada, operando  em Dual Channel. &#61656; Taxa de atualização  de 60 (sessenta) Hz  ou superior. INTERFACES
&#61656; Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense,
full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANS
(802.1q e  802.1x). Não  serão  aceitas  placas de rede externas (off board);  Deve ser compatível e  funcionar com as exigências  do  gerenciamento  remoto;
&#61656; Controladora de som com conectores de saída headset microfone na parte frontal do gabinete; &#61656; No mínimo 05 (cinco) interfaces USB 3.1 ou
superior, sendo pelo menos 02 (duas) interfaces USB 3.1 instaladas na parte frontal do gabinete sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores
PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema; &#61656; Possuir uma interface para rede sem fio (Wireless) padrão ac MU-MIMO
RX, integrada à placa mãe ou que a interface de rede sem fio seja interna por placa tipo PCI. Garantia: 60 (sessenta) meses on-site.

24.764.386/0001-76 CONNECT INFO SERVICO
E COMERCIO DE ARTIGOS
DE INFORMATI

Sim Sim PPB 6 R$ 10.255,0000 R$ 61.530,0000 31/10/2018
17:28:56

Marca: OptiPlex 7060 MFF
Fabricante: Dell
Modelo / Versão: OptiPlex 7060 MFF + P2317H + MFS18
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A proposta está de acordo com o Edital; Prazo  de garantia de 60 meses on-site, conforme o  edital; Validade da
proposta de 60 dias, conforme o edital.

11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E
SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA

Sim Sim PPB 6 R$ 12.500,0000 R$ 75.000,0000 01/11/2018
08:37:48

Marca: Dell
Fabricante: Dell
Modelo / Versão: desktop DELL Optiplex 3060M + Monitor Dell P2317H
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desktop tipo I MARCA DELL MODELO: Optiplex 3060M + Monitor Dell 23" P2317H COM SUPORTE PARA CPU, incluído
monitor, teclado e mouse, e demais especificações conforme Termo de Referência. PROCESSADOR &#61656; Processador Intel® Core™ i5 da última geração ou
processador com desempenho igual ou superior; &#61656; Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando
que  este  esteja  operando  em  sua  capacidade  máxima, pelo  período  de  08  (oito)  horas  diárias  consecutivas, em  ambiente  não  refrigerado;  &#61656;  O
processador deverá ser de última geração. MEMÓRIA RAM &#61656; Memória RAM tipo DDR4-2400MHz ou superior, com no mínimo 08 (oito) Gigabytes, em dois
módulos idênticos de 04 (quatro) Gigabytes cada, operando em Dual Channel. UNIDADE DE DISCO RÍGIDO &#61656; Unidade de disco rígido interna de capacidade
de armazenamento de no mínimo 256 (duzentos e cinquenta e seis) Gigabytes SSD (Solid State Drives), interface tipo M.2 ou Sata, ou configuração superior; E
tempo  médio  entre  falhas  (MTBF)  mínimo  de:  1.1  milhão  de  horas;  FONTE DE ALIMENTAÇÃO  &#61656;  Fonte  de  alimentação  interna  ou externa,  com
chaveamento automático, suportando as tensões de entrada de 110/220v; PFC ativo para fontes internas ao gabinete e eficiência mínima de 87%; para fontes
externas a eficiência mínima de 87%. Os cabos elétricos, quando aplicáveis, devem seguir a norma NBR 14136. GABINETE &#61656; Com volume máximo de
1.600 cm³; &#61656; Conectores de som para saída e microfone na parte frontal do gabinete; &#61656; Sistema de monitoramento de temperatura controlada
pela BIOS, adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. MONITOR &#61656; No mínimo 23 (vinte e três) polegadas; Monitor do
tipo LED; Resolução de pelo menos 1920 x 1080 a 60Hz; &#61656; Ângulo de visão de pelo menos 170° horizontal e 160° vertical; &#61656; Deverá ter ajuste
de inclinação; &#61656; Tempo de resposta de no máximo 8ms;

09.263.279/0001-70 AUGUSTO CESAR
MAKOUL GASPERIN

Sim Sim Nenhuma 6 R$ 20.000,0000 R$ 120.000,0000 31/10/2018
18:55:38

Marca: dell
Fabricante: dell
Modelo / Versão: i5, 8gb, monitor 23"
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Desktop tipo I, incluído monitor, teclado e mouse, e demais especificações conforme Termo de Referência.

10.894.828/0001-94 VERLIN & PIONTKOSKI
LTDA

Sim Sim Nenhuma 6 R$ 100.000,0000 R$ 600.000,0000 01/11/2018
08:29:13

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo / Versão: HP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desktop tipo I, incluído monitor, teclado e mouse, e demais especificações conforme Termo de Referência.
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Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 600.000,0000 10.894.828/0001-94 01/11/2018 09:00:15:993

R$ 120.000,0000 09.263.279/0001-70 01/11/2018 09:00:15:993

R$ 75.000,0000 11.329.948/0001-01 01/11/2018 09:00:15:993

R$ 61.530,0000 24.764.386/0001-76 01/11/2018 09:00:15:993

R$ 60.000,0000 10.793.812/0001-95 01/11/2018 09:00:15:993

R$ 57.882,0600 27.093.654/0001-63 01/11/2018 09:00:15:993

R$ 57.882,0600 05.022.996/0001-50 01/11/2018 09:00:15:993

R$ 57.882,0000 29.376.056/0001-27 01/11/2018 09:00:15:993

R$ 57.882,0000 16.911.267/0001-70 01/11/2018 09:00:15:993

R$ 57.840,0000 17.635.299/0001-53 01/11/2018 09:00:15:993

R$ 48.000,0000 08.482.425/0001-96 01/11/2018 09:00:15:993

R$ 42.000,0000 18.387.904/0001-87 01/11/2018 09:00:15:993

R$ 41.998,2900 16.911.267/0001-70 01/11/2018 09:09:20:930

R$ 57.830,0000 27.093.654/0001-63 01/11/2018 09:11:10:593

R$ 47.999,3700 10.793.812/0001-95 01/11/2018 09:11:22:987

R$ 42.648,0000 08.482.425/0001-96 01/11/2018 09:11:47:613

R$ 56.800,0000 17.635.299/0001-53 01/11/2018 09:11:50:847

R$ 56.700,0000 27.093.654/0001-63 01/11/2018 09:14:56:560

R$ 56.699,0000 17.635.299/0001-53 01/11/2018 09:15:43:963

R$ 47.998,0000 29.376.056/0001-27 01/11/2018 09:15:47:730

R$ 47.995,0000 10.793.812/0001-95 01/11/2018 09:15:48:857

R$ 56.439,0000 17.635.299/0001-53 01/11/2018 09:16:07:797

R$ 52.609,7600 27.093.654/0001-63 01/11/2018 09:16:11:503

R$ 47.994,0000 29.376.056/0001-27 01/11/2018 09:16:58:653

R$ 47.992,0000 10.793.812/0001-95 01/11/2018 09:17:00:217

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Desempate de Lances 7174

CPF/CNPJ Data/Hora Inicial Desempate Data/Hora Final Desempate Situação do Lance Valor do Lance

27.093.654/0001-63 07/11/2018 13:34:06:727 07/11/2018 13:44:06:727 Tempo para envio de lance expirou -

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
01/11/2018
09:07:43 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

01/11/2018
09:09:19 Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2018 09:11:19.
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Encerrado
01/11/2018
09:17:29

Item encerrado

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

01/11/2018
09:56:19

Convocado para envio de anexo o fornecedor PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ/CPF: 16.911.267/0001-70.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

01/11/2018
10:31:52

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ/CPF:
16.911.267/0001-70.

Recusa 01/11/2018
14:10:28

Recusa da proposta. Fornecedor: PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ/CPF: 16.911.267/0001-70, pelo melhor
lance de R$ 41.998,2900. Motivo: Com fundamento no item 10.13 – “c” do Edital, uma vez que o equipamento ofertado não
atende a todas as exigências técnicas constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

01/11/2018
15:03:46

Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL TOP MIX LTDA, CNPJ/CPF: 18.387.904/0001-87.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

01/11/2018
16:48:23

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL TOP MIX LTDA, CNPJ/CPF: 18.387.904/0001-87.

Recusa 06/11/2018
09:05:39

Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL TOP MIX LTDA, CNPJ/CPF: 18.387.904/0001-87, pelo melhor lance de R$
42.000,0000. Motivo: Com fundamento no item 10.13 – “c” do Edital, uma vez que o equipamento ofertado não atende a todas
as exigências técnicas constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

06/11/2018
09:29:11

Convocado para envio de anexo o fornecedor TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 08.482.425/0001-96.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

06/11/2018
11:18:47

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF:
08.482.425/0001-96.

Recusa
06/11/2018
13:54:49

Recusa da proposta. Fornecedor: TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 08.482.425/0001-96, pelo melhor
lance de R$ 42.648,0000. Motivo: Com fundamento no item 10.13 – “c” do Edital, uma vez que o equipamento ofertado não
atende a todas as exigências técnicas constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital.

Aguardando Convocação
7174

06/11/2018
13:57:40

Aguardando convocação 7174

Volta de Fase
06/11/2018
13:57:40

Item retornou para a fase de desempate 7174.

Início do desempate
06/11/2018
13:57:41

Item está em 1º desempate 7174, aguardando lance.

Encerramento do
desempate

06/11/2018
14:07:54

Item teve o 1º desempate 7174 encerrado às 14:07:41 de 06/11/2018. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo
fornecedor SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 27093654000163

Encerrado
06/11/2018
14:07:54 Item encerrado

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

06/11/2018
14:17:18

Convocado para envio de anexo o fornecedor LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF:
10.793.812/0001-95.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

06/11/2018
15:11:09

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF:
10.793.812/0001-95.

Recusa 07/11/2018
13:33:23

Recusa da proposta. Fornecedor: LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 10.793.812/0001-95, pelo
melhor lance de R$ 47.992,0000. Motivo: Com fundamento no item 10.13 – “c” do Edital, uma vez que o equipamento ofertado
não atende a todas as exigências técnicas constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital.

Aguardando Convocação
7174

07/11/2018
13:34:06 Aguardando convocação 7174

Volta de Fase
07/11/2018
13:34:06 Item retornou para a fase de desempate 7174.
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Início do desempate
07/11/2018
13:34:06

Item está em 1º desempate 7174, aguardando lance.

Encerramento do
desempate

07/11/2018
13:44:21

Item teve o 1º desempate 7174 encerrado às 13:44:06 de 07/11/2018. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo
fornecedor SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 27093654000163

Encerrado
07/11/2018
13:44:21 Item encerrado

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

07/11/2018
13:59:02 Convocado para envio de anexo o fornecedor FERNANDES TI E ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.376.056/0001-27.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

07/11/2018
15:57:03

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FERNANDES TI E ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF:
29.376.056/0001-27.

Recusa 08/11/2018
09:02:25

Recusa da proposta. Fornecedor: FERNANDES TI E ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.376.056/0001-27, pelo melhor lance de
R$ 47.994,0000. Motivo: Com fundamento no item 10.13 – “c” do Edital, uma vez que o equipamento ofertado não atende a
todas as exigências técnicas constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

08/11/2018
09:14:49 Convocado para envio de anexo o fornecedor SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.093.654/0001-63.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

08/11/2018
10:52:41

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
27.093.654/0001-63.

Aceite
08/11/2018
13:32:55

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.093.654/0001-63, pelo melhor
lance de R$ 52.609,7600.

Negociação de valor 08/11/2018
13:34:17

Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.093.654/0001-63, pelo
melhor lance de R$ 52.609,7600 e com valor negociado a R$ 52.609,7400. Motivo: Valor negociado, conforme proposta
encaminhada via sistema.

Habilitado
08/11/2018
14:11:01 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 27.093.654/0001-63

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - MICROCOMPUTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte

ME/EPP
Declaração

ME/EPP/COOP
Declaração

PPB/TP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

18.387.904/0001-87 COMERCIAL TOP MIX
LTDA

Sim Sim PPB 20 R$ 7.000,0000 R$ 140.000,0000 31/10/2018
16:29:12

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo / Versão: 400 G3 DM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HP PRODESK 400 G3 DM, I5-7500, 8GB DDR4-2400, 500GB HDD, MONITOR Z23N G2

16.911.267/0001-70 PORTELA LOGÍSTICA E
CONSTRUÇÕES EIRELI

Sim Sim PPB 20 R$ 8.800,0000 R$ 176.000,0000 27/10/2018
19:35:00

Marca: Hewlett-Packard/DELL
Fabricante: Hewlett-Packard/DELL
Modelo / Versão: Hewlett-Packard/DELL
Descrição Detalhada  do Objeto Ofertado:  DESEMPENHO  &#61656;  O  equipamento  deverá  possuir,  no  mínimo,  todos  os  componentes  e  as  mesmas
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características técnicas exigidas neste Termo de Referência, sendo aceitos componentes e especificações superiores; &#61656; Não serão admitidos configurações
e ajuste que impliquem no funcionamento do equipamento fora das condições normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais
como, alterações de frequência  de clock  (overclock), características  de disco  ou de memória, e drivers  não  recomendados pelo  fabricante do  equipamento.
PROCESSADOR &#61656; Processador Intel® Core™ i5 da última geração ou processador com desempenho igual ou superior; &#61656; Sistema de dissipação
de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 08 (oito)
horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado; &#61656; O processador deverá ser de última geração. PLACA PRINCIPAL &#61656; Mínimo 02 (dois)
slots para memória tipo DDR4, permitindo a instalação de até 32 (trinta e dois) Gigabytes; &#61656; Recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for
System Hardware); &#61656; Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o
equipamento esteja desligado da fonte de energia, devendo gerar log na memória flash da BIOS com todos os eventos de intrusão; &#61656; Controladora SATA
3 ou versão superior, integrada e compatível com os periféricos adiante especificados; &#61656; Regulagem da velocidade de rotação do cooler da CPU de forma
automática, de acordo com a variação de temperatura da CPU; &#61656; Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB 3.1. BIOS &#61656;
Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI e Plug-and-Play; &#61656; Deve ter sido lançada a partir
de 2016 e deve ser entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante; &#61656; Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido;
&#61656; Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio e número de série). Serão aceitas BIOS
com  reprogramação  via  software  desde  que  estes  estejam  devidamente  licenciados  para  o  equipamento  e  constantes  no  CD-ROM/DVD-ROM de  drivers  e
aplicativos  que  deverá  vir  junto  com  o  equipamento  e  também  disponibilizados  para  download no  sítio  do  fabricante;  &#61656;  Suporte  à  tecnologia  de
previsão/contingenciamento  de falhas de disco  rígido  S.M.A.R.T habilitada. MEMÓRIA RAM &#61656; Memória RAM tipo  DDR4-2400MHz  ou superior, com no
mínimo  08  (oito)  Gigabytes, em dois  módulos  idênticos de 04  (quatro) Gigabytes cada, operando  em Dual Channel. CONTROLADORA DE VÍDEO &#61656;
Interface controladora de vídeo  on board ou compatível com WXGA padrão  PCI Express 16X ou superior, com capacidade para controlar 03 (três) monitores
simultaneamente e permitir a extensão da área de trabalho, com no mínimo 02 (dois) conectores DisplayPort e 01 (um) conector HDMI. Caso a interface de vídeo
seja integrada, deverá possuir alocação dinâmica de memória de até 1.7 GB. Em todos os casos, deverá possuir compatibilidade com a tecnologia DirectX 12;
&#61656; Taxa de atualização de 60 (sessenta) Hz ou superior. INTERFACES

17.635.299/0001-53 MALUTEC INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim PPB 20 R$ 8.875,0000 R$ 177.500,0000 31/10/2018
16:58:25

Marca: Dell Optiplex 7050
Fabricante: Dell Optiplex 7050 MFF
Modelo / Versão: Dell Optiplex 7050 MFF
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dell Optiplex 7050 MFF - DESEMPENHO &#61656; O equipamento deverá possuir, no mínimo, todos os componentes
e as mesmas características técnicas exigidas neste Termo de Referência, sendo aceitos componentes e especificações superiores; &#61656; Não serão admitidos
configurações e ajustes que impliquem no  funcionamento  do  equipamento  fora das condições normais recomendadas pelo  fabricante do  equipamento  ou dos
componentes, tais como, alterações de frequência de clock (overclock), características de disco ou de memória, e drivers não recomendados pelo fabricante do
equipamento. PROCESSADOR &#61656; Processador Intel® Core™ i5 da última geração ou processador com desempenho igual ou superior; &#61656; Sistema
de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período
de 08 (oito) horas diárias consecutivas, em ambiente não  refrigerado; &#61656; O processador deverá ser de última geração. PLACA PRINCIPAL &#61656;
Mínimo de 02 (dois) slots para memória tipo DDR4, permitindo a instalação de até 32 (trinta e dois) Gigabytes; &#61656; Recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile
Architecture for System Hardware); &#61656; Sistema de detecção  de intrusão  de chassis, com acionador instalado  no  gabinete que permita a detecção  de
abertura ainda que o  equipamento  esteja desligado  da fonte  de energia, devendo  gerar log na memória flash da BIOS com todos os  eventos  de intrusão;
&#61656; Controladora SATA 3 ou versão  superior, integrada e compatível com os periféricos adiante especificados; &#61656; Regulagem da velocidade de
rotação do cooler da CPU de forma automática, de acordo com a variação de temperatura da CPU; &#61656; Suportar boot por pendrive ou disco conectado a
uma porta USB 3.1. BIOS &#61656; Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI e Plug-and-Play;
&#61656; Deve ter sido lançada a partir de 2016 e deve ser entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante; &#61656; Possuir senhas de Setup para
Power On, Administrador e Disco rígido; &#61656; Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio e
número de série). Serão aceitas BIOS comreprogramação via software desde que estes estejam devidamente licenciados para o equipamento e constantes no CD-
ROM/DVD-ROM de drivers e aplicativos que deverá vir junto  com o  equipamento  e também disponibilizados para download no  sítio  do  fabricante; &#61656;
Suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T habilitada. MEMÓRIA RAM &#61656; Memória RAM tipo DDR4-2400MHz ou
superior, com no mínimo 08 (oito) Gigabytes, em dois módulos idênticos de 04 (quatro) Gigabytes cada, operando em Dual Channel. CONTROLADORA DE VÍDEO
&#61656; Interface controladora de vídeo on board ou compatível com WXGA padrão PCI Express 16X ou superior, com capacidade para controlar 03 (três)
monitores simultaneamente e permitir a extensão  da área de trabalho, com no  mínimo  02 (dois) conectores DisplayPort e 01 (um) conector HDMI. Caso  a
interface de vídeo  seja integrada, deverá possuir alocação  dinâmica de memória  de até 1.7  GB. Em todos os casos, deverá possuir compatibilidade com a
tecnologia DirectX 12; &#61656; Taxa de atualização de 60 (sessenta) Hz ou superior. INTERFACES &#61656; Controladora de Rede, integrada à placa mãe com
velocidade  de  10/100/1000  Mbits/s,  padrões  Ethernet,  Fast-Ethernet  e  Gigabit  Ethernet,  autosense,  full-duplex,  plug-and-play,  configurável totalmente  por
software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANS (802.1q e 802.1x). Não serão aceitas placas de rede
externas (off board); Deve ser compatível e funcionar com as exigências do gerenciamento remoto; &#61656; Controladora de som com conectores de saída
headset microfone na parte frontal do gabinete; &#61656; No mínimo 05 (cinco) interfaces USB 3.1 ou superior, sendo pelo menos 02 (duas) interfaces USB 3.1
instaladas na parte frontal do gabinete sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através
da BIOS do sistema; &#61656; Possuir uma interface para rede sem fio (Wireless) padrão ac MU-MIMO RX, integrada à placa mãe ou que a interface de rede sem
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fio seja interna por placa tipo PCI. UNIDADE DE DISCO RÍGIDO &#61656; Unidade de disco rígido interna de capacidade de armazenamento de no mínimo 256
(duzentos e cinquenta e seis) Gigabytes SSD (Solid State Drives), interface tipo M.2 ou Sata, ou configuração superior; E tempo médio entre falhas (MTBF) mínimo
de: 1.1 milhão de horas; &#61656; Unidade de disco rígido interna de capacidade de armazenamento de 01 (um) TB, interface tipo SATA 3 de 6 GB/s, cac

01.425.676/0005-13 ATHENAS AUTOMACAO
LTDA

Não Não PPB 20 R$ 8.885,0000 R$ 177.700,0000 31/10/2018
15:32:35

Marca: Lenovo
Fabricante: Lenovo
Modelo / Versão: ThinkCentre M920q Tiny
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desktop tipo II, incluído monitor, teclado e mouse PROCESSADOR Intel Core i5-8500T Processador Intel® Core™ i5
da última geração; Sistema de dissipação  de calor dimensionado  para a perfeita refrigeração  do  processador, considerando  que este esteja operando  em sua
capacidade máxima, pelo período de 08 (oito) horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado; PLACA PRINCIPAL 02 (dois) slots para memória tipo DDR4,
permitindo a instalação de até 32Gigabytes; Recursos DASH 1.0; Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a
detecção  de abertura ainda que o  equipamento esteja desligado  da fonte de energia, devendo  gerar log na memória flash da BIOS com todos os eventos de
intrusão; Controladora SATA 3, integrada e compatível com os periféricos adiante especificados; Regulagem da velocidade de rotação do cooler da CPU de forma
automática, de acordo com a variação de temperatura da CPU; Suporta boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB 3.1. BIOS Tipo Flash Memory,
utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI e Plug-and-Play; Lançada a partir de 2016 e entregue na versão mais atual
disponibilizada pelo fabricante; Possui senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido; Permite a inserção de código de identificação do equipamento
dentro da própria BIOS (número do patrimônio e número de série). Serão aceitas BIOS com reprogramação via software desde que estes estejam devidamente
licenciados para o equipamento e constantes no CD-ROM/DVD-ROM de drivers e aplicativos que deverá vir junto com o equipamento e também disponibilizados
para download no sítio  do fabricante; Suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T habilitada. MEMÓRIA RAM Memória
RAM tipo DDR4-2400MHz, com 08 (oito) Gigabytes, em dois módulos idênticos de 04 (quatro) Gigabytes cada, operando em Dual Channel. CONTROLADORA DE
VÍDEO Interface controladora de vídeo on board ou compatível com WXGA padrão PCI Express 16X ou superior, com capacidade para controlar 03 (três) monitores
simultaneamente e permitir a extensão da área de trabalho, com no mínimo 02 (dois) conectores DisplayPort e 01 (um) conector HDMI. Possui alocação dinâmica
de memória de até 1.7 GB. Compatibilidade com a tecnologia DirectX 12; Taxa de atualização de 60 (sessenta) Hz. INTERFACES Controladora de Rede, integrada à
placa  mãe  com  velocidade  de  10/100/1000  Mbits/s,  padrões  Ethernet,  Fast-Ethernet  e  Gigabit  Ethernet,  autosense,  full-duplex, plug-and-play,  configurável
totalmente por software, com conector padrão  RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANS (802.1q e 802.1x); Compatível e
funciona com as exigências do gerenciamento remoto; Controladora de som com conectores de saída headset microfone na parte frontal do gabinete; 05 (cinco)
interfaces USB 3.1, sendo pelo menos 02 (duas) interfaces USB 3.1 instaladas na parte frontal do gabinete sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em
adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema; Possui uma interface para rede sem fio (Wireless) padrão ac MU-MIMO
RX, integrada à placa mãe ou que a interface de rede sem fio  seja interna por placa tipo  PCI. UNIDADE DE DISCO RÍGIDO Unidade de disco  rígido  interna de
capacidade de armazenamento de 500GB, interface tipo SATA 3 de 6 GB/s, cache de 32MB e velocidade de rotação de 7.200 RPM. FONTE DE ALIMENTAÇÃO Fonte
de alimentação interna ou externa, com chaveamento automático, suportando as tensões de entrada de 110/220v; PFC ativo para fontes interna ao gabinete e
eficiência mínima de 87%; para fontes externas a eficiência mínima de 87%. Os cabos elétricos, quando aplicáveis, seguem a norma NBR 14136. GABINETE Com
volume máximo de 1.600 cm³; Conectores de som para saída e microfone na parte frontal do gabinete; Sistema de monitoramento de temperatura controlada
pela BIOS, adequado  ao  processador, fonte e  demais  componentes  internos  ao  gabinete. O  fluxo  do  ar interno  segue as  orientações  do  fabricante;  Botão
liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco rígido e do computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete; Acabamento interno composto de
superfícies não cortantes; O gabinete possui um conector de encaixe para o kit de segurança do tipo alça ou parafuso para inserção da trava de segurança sem
adaptações. TECLADO. MOUSE. MONITOR Lenovo T23i-10 23 (vinte e três) polegadas; Monitor do  tipo LED; Resolução de pelo  menos 1920 x 1080 a 60Hz;
SISTEMA OPERACIONAL  Microsoft  Windows  10  Professional 64  bits.  GARANTIA  de  60  (sessenta)  meses,  contados  a  partir  do  recebimento  definitivo  do
equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante; atendimento on-site.

24.764.386/0001-76 CONNECT INFO SERVICO
E COMERCIO DE
ARTIGOS DE INFORMATI

Sim Sim PPB 20 R$ 8.885,9500 R$ 177.719,0000 31/10/2018
17:28:56

Marca: OptiPlex 7060 MFF
Fabricante: Dell
Modelo / Versão: OptiPlex 7060 MFF + P2317H + MFS18
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A proposta está de acordo com o Edital; Prazo  de garantia de 60 meses on-site, conforme o  edital; Validade da
proposta de 60 dias, conforme o edital.

21.873.370/0001-03 PERFORM TECNOLOGIA
EIRELI

Sim Sim PPB 20 R$ 8.885,9700 R$ 177.719,4000 31/10/2018
15:47:37

Marca: LENOVO
Fabricante: LENOVO
Modelo / Versão: M910q
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Declaramos que no preço proposto estão incluídos todos os tributos, taxas,
fretes, custos e despesas, diretos ou indiretos, e demais encargos, não sendo admitidos pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, o produto será fornecido
ao CREA-SC sem ônus adicionais. Prazo de Garantia: 60 (sessenta) meses, a contar da dato do recebimento definitivo pelo setor competente. ITEM 02: DESKTOP
TIPO II, INCLUÍDO MONITOR, TECLADO E MOUSE Marca: LENOVO Modelo: M910q Quantidade: 20 (vinte) unidades. Declaramos que a proposta está de acordo
com o Edital.

27.093.654/0001-63 SIGA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim TP 20 R$ 8.885,9700 R$ 177.719,4000 31/10/2018
16:00:41

Marca: DELL
Fabricante: DELL
Modelo / Versão: OPTIPLEX 7060 MICRO + MONITOR DELL P2317H
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 02: Desktop tipo II, incluído monitor, teclado e mouse DESEMPENHO O equipamento deverá possuir, no mínimo,
todos os componentes e as mesmas características técnicas exigidas neste Termo de Referência, sendo aceitos componentes e especificações superiores; Não
serão  admitidos  configurações  e  ajuste  que  impliquem  no  funcionamento  do  equipamento  fora  das  condições  normais  recomendadas  pelo  fabricante  do
equipamento ou dos componentes, tais como, alterações de frequência de clock (overclock), características de disco ou de memória, e drivers não recomendados
pelo fabricante do equipamento. PROCESSADOR Processador Intel® Core™ i5 da última geração ou processador com desempenho igual ou superior; Sistema de
dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de
08 (oito) horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado; O processador deverá ser de última geração. PLACA PRINCIPAL Mínimo 02 (dois) slots para
memória tipo  DDR4, permitindo a instalação de até 32 (trinta e dois) Gigabytes; Recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware);
Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da
fonte de energia, devendo gerar log na memória flash da BIOS com todos os eventos de intrusão; Controladora SATA 3 ou versão superior, integrada e compatível
com os periféricos adiante especificados; Regulagem da velocidade de rotação do cooler da CPU de forma automática, de acordo com a variação de temperatura
da CPU; Suportar boot por pendrive ou disco  conectado  a uma porta USB 3.1. BIOS Tipo  Flash Memory, utilizando  memória não  volátil e reprogramável, e
compatível com os padrões ACPI e Plug-and-Play; Deve ter sido lançada a partir de 2016 e deve ser entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante;
Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco  rígido; Permitir a inserção  de código  de identificação  do  equipamento  dentro  da própria BIOS
(número  do  patrimônio  e número  de série). Serão  aceitas  BIOS com reprogramação  via software desde que estes estejam devidamente licenciados  para o
equipamento e constantes no CD-ROM/DVD-ROM de drivers e aplicativos que deverá vir junto com o equipamento e também disponibilizados para download no
sítio do fabricante; Suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T habilitada(...) Garantia: 60 meses on site

05.022.996/0001-50 CREATIVE INFORMATICA
LTDA

Sim Sim Nenhuma 20 R$ 8.885,9700 R$ 177.719,4000 01/11/2018
08:54:58

Marca: Tcorp
Fabricante: Tcorp
Modelo / Versão: orion series
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROCESSADOR &#61656; Processador Intel® Core™ i5 da última geração ou processador com desempenho igual ou
superior; &#61656; Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do  processador, considerando  que este esteja operando em sua
capacidade máxima, pelo período de 08 (oito) horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado; &#61656; O processador deverá ser de última geração.
PLACA PRINCIPAL &#61656; Mínimo 02 (dois) slots para memória tipo DDR4, permitindo a instalação de até 32 (trinta e dois) Gigabytes; &#61656; Recursos
DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware); &#61656; Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete
que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia, devendo gerar log na memória flash da BIOS com todos os
eventos de intrusão; &#61656; Controladora SATA 3 ou versão superior, integrada e compatível com os periféricos adiante especificados; &#61656; Regulagem
da velocidade de rotação do cooler da CPU de forma automática, de acordo com a variação de temperatura da CPU; &#61656; Suportar boot por pendrive ou
disco conectado a uma porta USB 3.1. PLACA PRINCIPAL &#61656; Mínimo 02 (dois) slots para memória tipo DDR4, permitindo a instalação de até 32 (trinta e
dois) Gigabytes; &#61656; Recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware); &#61656; Sistema de detecção de intrusão de chassis,
com acionador instalado no  gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o  equipamento esteja desligado da fonte de energia, devendo gerar log na
memória flash da BIOS com todos os eventos de intrusão; &#61656; Controladora SATA 3 ou versão superior, integrada e compatível com os periféricos adiante
especificados; &#61656; Regulagem da velocidade de rotação  do  cooler da CPU de forma automática, de acordo  com a variação  de temperatura da CPU;
&#61656; Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB 3.1 demais informações conforme edital

10.454.019/0001-61 WORK INFORMATICA
INDUSTRIA, COMERCIO,
IMPORTACAO E EXPO

Sim Sim PPB 20 R$ 9.000,0000 R$ 180.000,0000 01/11/2018
08:11:18

Marca: DELL
Fabricante: DELL
Modelo / Versão: OPTIPLEX 5060
Descrição Detalhada  do Objeto Ofertado:  MARCA/FABRICANTE:  DELL  MODELO:  OPTIPLEX 5060  +  MONITOR DELL P2317H Processador 8ª  geração  do
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Processador Intel® Core™ i5-8500 (6 núcleos, 3.0GHz expansível até 4.1 GHz, cache de 9 MB, 65 W) Sistema operacional Windows 10 Pro de 64 bits (português
- Brasil) Placa de vídeo Placa de vídeo Intel® Integrated Graphics Memória 8 GB (1 x 8 GB), DDR4, 2666 MHz Armazenamento Disco rígido de 1TB 2.5" (7200
RPM) Teclado Teclado multimídia Dell KB216, preto, em Português (Brasil), ABNT2 Mouse Mouse Dell MS116 com fio (preto) Unidade Óptica Unidade de disco óptica
DVD+/-RW 8x de 9,5 mm Wireless Placa LAN wireless Software de aplicativos da Microsoft Avaliação de 30 dias do Microsoft Office Opções de chassi OptiPlex 5060
de formato pequeno com fonte de alimentação de 200 W e até 92% de eficiência (80Plus Platinum), BCC Switch de violação do chassi Suportes e cabos do disco
rígido Compartimento de HDD de 2,5" para formato pequeno Software de Segurança Avaliação gratuita de 30 dias do McAfee® Small Business Security Software
óptico Cyberlink Media Suite Essentials para Windows 10 e unidade de DVD (sem mídia) Segurança TPM Trusted Platform Module (TPM dedicado ativado) Cabo de
alimentação Cabo de alimentação do sistema (português - Brasil) Tecnologias de capacidade de resposta da Intel Marca do processador Etiqueta do processador
Intel®  Core™  i5  E-Star Controlador E-Star 6.1  e  TCO  5.0, módulo  de  instalação  do  serviço  Etiqueta  de  UPC  Documentação/discos  Guia  regulamentar  e
ambiental/de segurança (português - Brasil) Ofertas do CompuTrace + etiqueta Stoptrack Documentação técnica Documentação, português (Brasil), Dell OptiPlex
5060 Dispositivo óptico externo Tampa traseira Alto-falantes e barras de som Sem alto-falante externo Rótulo Formato pequeno: etiqueta regulamentar EPA para o
México, BCC Cabos e dongles Dispositivos de armazenamento adicional: leitor de mídia Suportes e montagens Embalagem Material de envio do OptiPlex de formato
pequeno, BCC Disco  rígido  adicional Dell Data Security Dell Threat Defense, 1  ano  Serviços de suporte de hardware 5  anos de suporte técnico  no  local após
diagnóstico remoto por telefone...

11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E
SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA

Sim Sim PPB 20 R$ 9.500,0000 R$ 190.000,0000 01/11/2018
08:44:44

Marca: Dell
Fabricante: Dell
Modelo / Versão: desktop DELL Optiplex 3060M + Monitor Dell P2317H
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desktop tipo I MARCA DELL MODELO: Optiplex 3060M + Monitor Dell 23" P2317H COM SUPORTE PARA CPU, incluído
monitor, teclado e mouse, e demais especificações conforme Termo de Referência. PROCESSADOR &#61656; Processador Intel® Core™ i5 da última geração ou
processador com desempenho igual ou superior; &#61656; Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando
que  este  esteja  operando  em  sua  capacidade  máxima, pelo  período  de  08  (oito)  horas  diárias  consecutivas, em  ambiente  não  refrigerado;  &#61656;  O
processador deverá ser de última geração. MEMÓRIA RAM &#61656; Memória RAM tipo DDR4-2400MHz ou superior, com no mínimo 08 (oito) Gigabytes, em dois
módulos idênticos de 04 (quatro) Gigabytes cada, operando em Dual Channel. UNIDADE DE DISCO RÍGIDO &#61656; Unidade de disco rígido interna de capacidade
de armazenamento de 500GB, interface tipo SATA 3 de 6 GB/s, cache de 32MB e velocidade de rotação de 7.200 RPM. FONTE DE ALIMENTAÇÃO &#61656; Fonte
de alimentação interna ou externa, com chaveamento automático, suportando as tensões de entrada de 110/220v; PFC ativo para fontes internas ao gabinete e
eficiência mínima de 87%; para fontes externas a eficiência mínima de 87%. Os cabos elétricos, quando aplicáveis, devem seguir a norma NBR 14136. GABINETE
&#61656; Com volume máximo  de 1.600  cm³; &#61656; Conectores de som para saída e microfone na parte frontal do  gabinete; &#61656; Sistema de
monitoramento  de temperatura controlada pela BIOS, adequado  ao  processador, fonte e demais componentes internos ao  gabinete. MONITOR &#61656; No
mínimo  23 (vinte e três) polegadas; Monitor do  tipo  LED; Resolução  de pelo  menos 1920 x 1080 a 60Hz; &#61656; Ângulo  de visão  de pelo  menos 170°
horizontal e 160° vertical; &#61656; Deverá ter ajuste de inclinação; &#61656; Tempo de resposta de no máximo 8ms;

38.042.933/0001-14 LA BELLA INFORMATICA
E TECNOLOGIA LTDA

Sim Sim PPB 20 R$ 9.999,0000 R$ 199.980,0000 31/10/2018
15:13:56

Marca: Dell
Fabricante: Dell
Modelo / Versão: Optiplex 7060
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Computador: Possui 02 (dois) slots para memória tipo  DDR4, permitindo  a instalação  de até 32  (trinta e dois)
Gigabytes; Processador Intel® Core™ i5 da última geração ou processador com desempenho igual ou superior; Sistema de detecção de intrusão de chassis, com
acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia, devendo gerar log na memória
flash da BIOS com todos os eventos de intrusão; Memória RAM tipo DDR4-2400MHz ou superior, com no mínimo 08 (oito) Gigabytes, em dois módulos idênticos
de 04 (quatro) Gigabytes cada, operando  em Dual Channel; Interface controladora de vídeo  on board ou compatível com WXGA padrão  PCI Express 16X ou
superior, com capacidade para controlar 03 (três) monitores simultaneamente e permitir a extensão da área de trabalho, com no mínimo 02 (dois) conectores
DisplayPort e 01 (um) conector HDMI; Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e
Gigabit Ethernet; 05 (cinco) interfaces USB 3.1 ou superior, sendo pelo menos 02 (duas) interfaces USB 3.1 instaladas na parte frontal do gabinete sem a utilização
de hubs ou portas USB; Possui uma interface para rede sem fio (Wireless) padrão ac MU-MIMO RX, integrada à placa mãe ou que a interface de rede sem fio seja
interna por placa tipo  PCI;  Unidade de disco  rígido  interna de capacidade de armazenamento  de 500GB, interface tipo  SATA 3 de 6  GB/s, cache de 32MB e
velocidade de rotação de 7.200 RPM; Fonte de alimentação interna ou externa, com chaveamento automático, suportando as tensões de entrada de 110/220v;
PFC ativo para fontes interna ao gabinete e eficiência mínima de 87%; para fontes externas a eficiência mínima de 87%. Os cabos elétricos, quando aplicáveis,
devem seguir a norma NBR 14136; Gabinete: Conectores de som para saída e microfone na parte frontal do gabinete; Botão liga/desliga e indicadores de atividade
da unidade de disco rígido  e do computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete. Teclado Padrão AT do tipo estendido de 107 teclas, com todos os
caracteres da língua portuguesa; Mouse com Tecnologia óptica, de conformação ambidestra, com botões esquerdo, direito e central próprio para rolagem; Monitor
de 23 (vinte e três) polegadas; Monitor do  tipo  LED; Resolução  de pelo  menos 1920 x 1080 a 60Hz; Sistema Operacional Windows 10 Pro; Garantia de 60
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(sessenta) meses.

10.793.812/0001-95 LS SERVICOS DE
INFORMATICA E
ELETRONICA LTDA

Sim Sim PPB 20 R$ 10.000,0000 R$ 200.000,0000 31/10/2018
16:00:43

Marca: Lenovo
Fabricante: Lenovo
Modelo / Versão: Thinkcentre M910q Tiny + monitor T23i-10
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 02: Desktop tipo II, incluído monitor, teclado e mouse DESEMPENHO &#61656; O equipamento deverá possuir,
no  mínimo, todos  os  componentes  e  as  mesmas características  técnicas  exigidas  neste Termo  de Referência, sendo  aceitos  componentes  e  especificações
superiores; &#61656; Não serão admitidos configurações e ajuste que impliquem no funcionamento do equipamento fora das condições normais recomendadas
pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alterações de frequência de clock (overclock), características de disco ou de memória, e drivers
não recomendados pelo fabricante do equipamento. PROCESSADOR &#61656; Processador Intel® Core™ i5 ou processador com desempenho igual ou superior;
&#61656; Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade
máxima, pelo período de 08 (oito) horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado; PLACA PRINCIPAL &#61656; Mínimo 02 (dois) slots para memória
tipo DDR4, permitindo a instalação de até 32 (trinta e dois) Gigabytes; &#61656; Recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware);
&#61656; Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja
desligado da fonte de energia, devendo gerar log na memória flash da BIOS com todos os eventos de intrusão; &#61656; Controladora SATA 3 ou versão superior,
integrada e compatível com os periféricos adiante especificados; &#61656; Regulagem da velocidade de rotação do cooler da CPU de forma automática, de acordo
com a variação de temperatura da CPU; &#61656; Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB 3.1. BIOS &#61656; Tipo Flash Memory,
utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI e Plug-and-Play; &#61656; Deve ter sido lançada a partir de 2016 e deve ser
entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante; &#61656; Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido; &#61656; Permitir
a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio e número de série). Serão aceitas BIOS com reprogramação
via software desde que estes estejam devidamente licenciados para o  equipamento e constantes no CD-ROM/DVD-ROM de drivers e aplicativos que deverá vir
junto  com o equipamento  e também disponibilizados para download no  sítio  do  fabricante; &#61656; Suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento  de
falhas de disco rígido S.M.A.R.T habilitada. MEMÓRIA RAM &#61656; Memória RAM tipo DDR4-2400MHz ou superior, com no mínimo 08 (oito) Gigabytes, em dois
módulos  idênticos  de 04  (quatro)  Gigabytes  cada, operando  em Dual Channel. INTERFACES &#61656;  Controladora  de  Rede, integrada à  placa  mãe com
velocidade  de  10/100/1000  Mbits/s,  padrões  Ethernet,  Fast-Ethernet  e  Gigabit  Ethernet,  autosense,  full-duplex,  plug-and-play,  configurável totalmente  por
software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANS (802.1q e 802.1x). Não serão aceitas placas de rede
externas (off board); Deve ser compatível e funcionar com as exigências do gerenciamento remoto; &#61656; Controladora de som com conectores de saída
headset microfone na parte frontal do gabinete; &#61656; No mínimo 05 (cinco) interfaces USB 3.1 ou superior, sendo pelo menos 02 (duas) interfaces USB 3.1
instaladas na parte frontal do gabinete sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através
da BIOS do sistema; &#61656; Possuir uma interface para rede sem fio (Wireless) padrão ac MU-MIMO RX, integrada à placa mãe ou que a interface de rede sem
fio seja interna por placa tipo PCI. UNIDADE DE DISCO RÍGIDO &#61656; Unidade de disco rígido interna de capacidade de armazenamento de 500GB, interface
tipo SATA 3 de 6 GB/s, cache de 32MB e velocidade de rotação de 7.200 RPM. FONTE DE ALIMENTAÇÃO &#61656; Fonte de alimentação interna ou externa, com
chaveamento automático, suportando as tensões de entrada de 110/220v; PFC ativo para fontes interna ao gabinete e eficiência mínima de 87%; para fontes
externas a eficiência mínima de 87%. Os cabos elétricos, quando aplicáveis, devem seguir a norma NBR 14136. GABINETE &#61656; Com volume máximo de
1.600 cm³; &#61656; Conectores de som para saída e microfone na parte frontal do gabinete; &#61656; Sistema de monitoramento de temperatura controlada
pela BIOS, adequado  ao  processador, fonte e  demais componentes internos ao  gabinete. O fluxo  do  ar interno  deve seguir as  orientações do  fabricante do
microprocessador; &#61656; Botão  liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco  rígido  e do  computador ligado  (power-on) na parte frontal do
gabinete; Garantia: 60 (sessenta) meses on-site.

12.477.490/0001-09 LIDER NOTEBOOKS
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

Não Não PPB 20 R$ 15.000,0000 R$ 300.000,0000 31/10/2018
17:58:12

Marca: LENOVO
Fabricante: LENOVO
Modelo / Versão: M920q
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desktop tipo  II Marca:  Lenovo. PROCESSADOR &#61656; Processador Intel® Core™ i5  da última geração  ou
processador com desempenho igual ou superior; &#61656; Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando
que  este  esteja  operando  em  sua  capacidade  máxima, pelo  período  de  08  (oito)  horas  diárias  consecutivas, em  ambiente  não  refrigerado;  &#61656;  O
processador deverá ser de última geração MEMÓRIA RAM &#61656; Memória RAM tipo DDR4-2400MHz ou superior, com no mínimo 08 (oito) Gigabytes, em dois
módulos idênticos de 04 (quatro) Gigabytes cada, operando em Dual Channel. UNIDADE DE DISCO RÍGIDO &#61656; Unidade de disco rígido interna de capacidade
de armazenamento de 500GB, interface tipo SATA 3 de 6 GB/s, cache de 32MB e velocidade de rotação de 7.200 RPM. FONTE DE ALIMENTAÇÃO &#61656; Fonte
de alimentação interna ou externa, com chaveamento automático, suportando as tensões de entrada de 110/220v; PFC ativo para fontes interna ao gabinete e
eficiência mínima de 87%; para fontes externas a eficiência mínima de 87%. Os cabos elétricos, quando aplicáveis, devem seguir a norma NBR 14136. GABINETE
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&#61656; Com volume máximo  de 1.600  cm³; &#61656; Conectores de som para saída e microfone na parte frontal do  gabinete; &#61656; Sistema de
monitoramento de temperatura controlada pela BIOS, adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve
seguir as orientações do fabricante do microprocessador; &#61656; Botão liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco rígido e do computador ligado
(power-on) na parte frontal do gabinete; MONITOR &#61656; No mínimo 23 (vinte e três) polegadas; Monitor do tipo LED; Resolução de pelo menos 1920 x
1080 a 60Hz; &#61656; Ângulo  de visão  de pelo  menos 170° horizontal e 160° vertical; &#61656; Deverá ter ajuste de inclinação; &#61656; Tempo  de
resposta de no  máximo  8ms; &#61656; Relação  de contraste estático  de no  mínimo  1000:1; &#61656; Deverá possuir as conexões: DisplayPort e HDMI;
Deverá ser entregue o cabo DisplayPort e o cabo HDMI sem uso de adaptadores; E os cabos devem ser compatíveis com as portas de vídeos do computador;
&#61656; O monitor deve possuir no mínimo 02 (duas) interfaces USB laterais, facilitando assim o acesso por parte dos usuários, uma vez que o equipamento
ficará instalado na parte posterior do mesmo;

09.263.279/0001-70 AUGUSTO CESAR
MAKOUL GASPERIN

Sim Sim Nenhuma 20 R$ 20.000,0000 R$ 400.000,0000 31/10/2018
18:55:38

Marca: dell
Fabricante: dell
Modelo / Versão: 8gb, 500gb, monitor 23"
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Desktop tipo II, incluído monitor, teclado e mouse, e demais especificações conforme Termo de Referência.

10.894.828/0001-94 VERLIN & PIONTKOSKI
LTDA

Sim Sim Nenhuma 20 R$ 150.000,0000 R$ 3.000.000,0000 01/11/2018
08:29:13

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo / Versão: HP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desktop tipo II, incluído monitor, teclado e mouse, e demais especificações conforme Termo de Referência.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 3.000.000,0000 10.894.828/0001-94 01/11/2018 09:00:15:993

R$ 400.000,0000 09.263.279/0001-70 01/11/2018 09:00:15:993

R$ 300.000,0000 12.477.490/0001-09 01/11/2018 09:00:15:993

R$ 200.000,0000 10.793.812/0001-95 01/11/2018 09:00:15:993

R$ 199.980,0000 38.042.933/0001-14 01/11/2018 09:00:15:993

R$ 190.000,0000 11.329.948/0001-01 01/11/2018 09:00:15:993

R$ 180.000,0000 10.454.019/0001-61 01/11/2018 09:00:15:993

R$ 177.719,4000 21.873.370/0001-03 01/11/2018 09:00:15:993

R$ 177.719,4000 27.093.654/0001-63 01/11/2018 09:00:15:993

R$ 177.719,4000 05.022.996/0001-50 01/11/2018 09:00:15:993

R$ 177.719,0000 24.764.386/0001-76 01/11/2018 09:00:15:993

R$ 177.700,0000 01.425.676/0005-13 01/11/2018 09:00:15:993

R$ 177.500,0000 17.635.299/0001-53 01/11/2018 09:00:15:993

R$ 176.000,0000 16.911.267/0001-70 01/11/2018 09:00:15:993

R$ 140.000,0000 18.387.904/0001-87 01/11/2018 09:00:15:993

R$ 139.996,6500 16.911.267/0001-70 01/11/2018 09:20:30:423

R$ 177.452,0000 10.793.812/0001-95 01/11/2018 09:20:37:630

R$ 177.000,0000 21.873.370/0001-03 01/11/2018 09:20:59:387

R$ 176.983,0000 10.793.812/0001-95 01/11/2018 09:21:00:370
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R$ 176.999,9900 27.093.654/0001-63 01/11/2018 09:21:12:220

R$ 139.000,0000 01.425.676/0005-13 01/11/2018 09:21:15:000

R$ 138.996,9800 16.911.267/0001-70 01/11/2018 09:21:18:317

R$ 176.900,0000 21.873.370/0001-03 01/11/2018 09:21:29:147

R$ 176.874,0000 10.793.812/0001-95 01/11/2018 09:21:31:273

R$ 176.800,0000 21.873.370/0001-03 01/11/2018 09:21:57:300

R$ 176.800,0000 27.093.654/0001-63 01/11/2018 09:21:58:300

R$ 176.759,0000 10.793.812/0001-95 01/11/2018 09:22:00:457

R$ 176.950,0000 11.329.948/0001-01 01/11/2018 09:22:01:550

R$ 177.500,0000 24.764.386/0001-76 01/11/2018 09:22:05:707

R$ 137.000,0000 01.425.676/0005-13 01/11/2018 09:22:09:100

R$ 136.997,6800 16.911.267/0001-70 01/11/2018 09:22:12:537

R$ 176.700,0000 27.093.654/0001-63 01/11/2018 09:22:21:010

R$ 176.655,0000 10.793.812/0001-95 01/11/2018 09:22:22:713

R$ 176.400,0000 21.873.370/0001-03 01/11/2018 09:22:26:357

R$ 176.361,0000 10.793.812/0001-95 01/11/2018 09:22:43:673

R$ 176.300,0000 27.093.654/0001-63 01/11/2018 09:22:54:143

R$ 176.999,0000 17.635.299/0001-53 01/11/2018 09:23:01:600

R$ 176.256,0000 10.793.812/0001-95 01/11/2018 09:23:04:333

R$ 176.200,0000 21.873.370/0001-03 01/11/2018 09:23:18:790

R$ 135.000,0000 01.425.676/0005-13 01/11/2018 09:23:20:510

R$ 176.200,0000 27.093.654/0001-63 01/11/2018 09:23:21:587

R$ 134.995,5700 16.911.267/0001-70 01/11/2018 09:23:23:570

R$ 176.151,0000 10.793.812/0001-95 01/11/2018 09:23:25:320

R$ 175.200,0000 11.329.948/0001-01 01/11/2018 09:23:26:417

R$ 176.178,0000 17.635.299/0001-53 01/11/2018 09:23:31:540

R$ 133.000,0000 01.425.676/0005-13 01/11/2018 09:23:40:590

R$ 132.998,5300 16.911.267/0001-70 01/11/2018 09:23:43:920

R$ 175.166,0000 10.793.812/0001-95 01/11/2018 09:23:45:840

R$ 175.100,0000 27.093.654/0001-63 01/11/2018 09:23:48:653

R$ 175.000,0000 21.873.370/0001-03 01/11/2018 09:23:52:607

R$ 176.148,0000 17.635.299/0001-53 01/11/2018 09:23:54:920

R$ 173.039,0000 10.793.812/0001-95 01/11/2018 09:24:06:110

R$ 168.800,0000 10.454.019/0001-61 01/11/2018 09:24:11:597

R$ 173.000,0000 27.093.654/0001-63 01/11/2018 09:24:16:503

R$ 173.000,0000 21.873.370/0001-03 01/11/2018 09:24:23:330

R$ 166.519,0000 10.793.812/0001-95 01/11/2018 09:24:26:347
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R$ 176.087,0000 17.635.299/0001-53 01/11/2018 09:24:29:677

R$ 165.000,0000 21.873.370/0001-03 01/11/2018 09:24:47:007

R$ 132.000,0000 01.425.676/0005-13 01/11/2018 09:24:49:947

R$ 162.730,0000 10.793.812/0001-95 01/11/2018 09:24:50:210

R$ 131.999,5500 16.911.267/0001-70 01/11/2018 09:24:53:150

R$ 168.750,0000 27.093.654/0001-63 01/11/2018 09:24:54:273

R$ 186.665,0000 38.042.933/0001-14 01/11/2018 09:25:05:120

R$ 131.000,0000 01.425.676/0005-13 01/11/2018 09:25:16:310

R$ 160.000,0000 21.873.370/0001-03 01/11/2018 09:25:16:323

R$ 158.648,0000 10.793.812/0001-95 01/11/2018 09:25:18:217

R$ 132.000,0000 05.022.996/0001-50 01/11/2018 09:25:18:793

R$ 130.995,4700 16.911.267/0001-70 01/11/2018 09:25:19:530

R$ 168.710,5200 27.093.654/0001-63 01/11/2018 09:25:25:547

R$ 129.000,0000 01.425.676/0005-13 01/11/2018 09:25:36:670

R$ 130.500,0000 05.022.996/0001-50 01/11/2018 09:25:39:813

R$ 128.999,2800 16.911.267/0001-70 01/11/2018 09:25:39:860

R$ 155.698,5600 21.873.370/0001-03 01/11/2018 09:25:53:160

R$ 153.391,0000 10.793.812/0001-95 01/11/2018 09:25:56:033

R$ 127.066,8000 01.425.676/0005-13 01/11/2018 09:25:57:253

R$ 127.066,0800 16.911.267/0001-70 01/11/2018 09:26:00:253

R$ 128.800,0000 05.022.996/0001-50 01/11/2018 09:26:02:880

R$ 127.000,0000 05.022.996/0001-50 01/11/2018 09:26:25:727

R$ 126.999,4900 16.911.267/0001-70 01/11/2018 09:26:29:213

R$ 127.066,0000 01.425.676/0005-13 01/11/2018 09:26:33:087

R$ 126.800,0000 05.022.996/0001-50 01/11/2018 09:26:48:027

R$ 126.796,6200 16.911.267/0001-70 01/11/2018 09:26:51:090

R$ 151.500,0000 11.329.948/0001-01 01/11/2018 09:27:05:827

R$ 150.200,0000 10.793.812/0001-95 01/11/2018 09:27:11:750

R$ 126.700,0000 05.022.996/0001-50 01/11/2018 09:27:18:860

R$ 126.696,6100 16.911.267/0001-70 01/11/2018 09:27:22:033

R$ 150.199,9900 09.263.279/0001-70 01/11/2018 09:27:31:957

R$ 148.511,0000 10.793.812/0001-95 01/11/2018 09:27:33:050

R$ 126.500,0000 05.022.996/0001-50 01/11/2018 09:27:45:240

R$ 126.498,0600 16.911.267/0001-70 01/11/2018 09:27:48:443

R$ 148.510,9900 09.263.279/0001-70 01/11/2018 09:27:53:790

R$ 146.565,0000 10.793.812/0001-95 01/11/2018 09:27:55:240

R$ 126.400,0000 05.022.996/0001-50 01/11/2018 09:28:09:133
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R$ 126.398,9200 16.911.267/0001-70 01/11/2018 09:28:12:307

R$ 146.564,9900 09.263.279/0001-70 01/11/2018 09:28:16:807

R$ 146.562,0000 10.793.812/0001-95 01/11/2018 09:28:18:947

R$ 126.300,0000 05.022.996/0001-50 01/11/2018 09:28:31:340

R$ 126.297,7600 16.911.267/0001-70 01/11/2018 09:28:34:400

R$ 146.564,9800 09.263.279/0001-70 01/11/2018 09:28:36:810

R$ 126.200,0000 05.022.996/0001-50 01/11/2018 09:28:54:480

R$ 146.561,9900 09.263.279/0001-70 01/11/2018 09:28:56:980

R$ 126.195,5800 16.911.267/0001-70 01/11/2018 09:28:57:700

R$ 146.559,0000 10.793.812/0001-95 01/11/2018 09:29:02:373

R$ 146.561,9800 09.263.279/0001-70 01/11/2018 09:29:17:170

R$ 126.100,0000 05.022.996/0001-50 01/11/2018 09:29:18:610

R$ 126.096,3900 16.911.267/0001-70 01/11/2018 09:29:22:390

R$ 146.558,9900 09.263.279/0001-70 01/11/2018 09:29:37:330

R$ 146.557,0000 10.793.812/0001-95 01/11/2018 09:29:41:410

R$ 126.050,0000 05.022.996/0001-50 01/11/2018 09:29:44:987

R$ 126.049,5900 16.911.267/0001-70 01/11/2018 09:29:48:503

R$ 146.556,9900 09.263.279/0001-70 01/11/2018 09:29:57:613

R$ 146.554,0000 10.793.812/0001-95 01/11/2018 09:30:01:787

R$ 126.030,0000 05.022.996/0001-50 01/11/2018 09:30:10:910

R$ 126.029,6000 16.911.267/0001-70 01/11/2018 09:30:14:240

R$ 146.553,9900 09.263.279/0001-70 01/11/2018 09:30:17:820

R$ 146.551,0000 10.793.812/0001-95 01/11/2018 09:30:22:677

R$ 126.000,0000 05.022.996/0001-50 01/11/2018 09:30:31:617

R$ 125.997,8100 16.911.267/0001-70 01/11/2018 09:30:35:040

R$ 146.550,9900 09.263.279/0001-70 01/11/2018 09:30:38:070

R$ 146.549,0000 10.793.812/0001-95 01/11/2018 09:30:43:383

R$ 125.900,0000 05.022.996/0001-50 01/11/2018 09:30:56:540

R$ 125.897,2100 16.911.267/0001-70 01/11/2018 09:30:59:680

R$ 125.850,0000 05.022.996/0001-50 01/11/2018 09:31:16:857

R$ 125.849,9200 16.911.267/0001-70 01/11/2018 09:31:20:543

R$ 146.548,9900 09.263.279/0001-70 01/11/2018 09:31:30:873

R$ 146.545,0000 10.793.812/0001-95 01/11/2018 09:31:32:513

R$ 125.848,0000 18.387.904/0001-87 01/11/2018 09:31:42:733

R$ 125.846,9200 16.911.267/0001-70 01/11/2018 09:31:45:750

R$ 146.548,9800 09.263.279/0001-70 01/11/2018 09:31:51:093

R$ 146.544,9900 09.263.279/0001-70 01/11/2018 09:32:11:343
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R$ 146.541,0000 10.793.812/0001-95 01/11/2018 09:32:12:720

R$ 125.846,8200 05.022.996/0001-50 01/11/2018 09:32:23:020

R$ 125.844,7000 16.911.267/0001-70 01/11/2018 09:32:26:050

R$ 146.540,9900 09.263.279/0001-70 01/11/2018 09:32:31:940

R$ 125.845,0000 18.387.904/0001-87 01/11/2018 09:32:32:207

R$ 146.539,0000 10.793.812/0001-95 01/11/2018 09:32:33:580

R$ 125.844,6000 05.022.996/0001-50 01/11/2018 09:32:43:037

R$ 125.843,6600 16.911.267/0001-70 01/11/2018 09:32:46:567

R$ 146.540,9800 09.263.279/0001-70 01/11/2018 09:32:52:177

R$ 125.840,0000 18.387.904/0001-87 01/11/2018 09:32:54:960

R$ 125.839,9000 05.022.996/0001-50 01/11/2018 09:33:03:177

R$ 125.839,2000 16.911.267/0001-70 01/11/2018 09:33:07:020

R$ 146.538,9900 09.263.279/0001-70 01/11/2018 09:33:12:523

R$ 146.536,0000 10.793.812/0001-95 01/11/2018 09:33:13:803

R$ 125.839,0000 18.387.904/0001-87 01/11/2018 09:33:17:117

R$ 125.838,9000 05.022.996/0001-50 01/11/2018 09:33:23:180

R$ 125.837,8700 16.911.267/0001-70 01/11/2018 09:33:27:303

R$ 146.535,9900 09.263.279/0001-70 01/11/2018 09:33:33:163

R$ 146.533,0000 10.793.812/0001-95 01/11/2018 09:33:34:540

R$ 125.838,5000 18.387.904/0001-87 01/11/2018 09:33:40:853

R$ 125.837,7700 05.022.996/0001-50 01/11/2018 09:33:43:620

R$ 125.833,9100 16.911.267/0001-70 01/11/2018 09:33:47:447

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Desempate de Lances 7174

CPF/CNPJ Data/Hora Inicial Desempate Data/Hora Final Desempate Situação do Lance Valor do Lance

18.387.904/0001-87 01/11/2018 14:11:24:803 01/11/2018 14:21:24:803 Tempo para envio de lance expirou -

01.425.676/0005-13 01/11/2018 14:22:26:033 01/11/2018 14:32:26:033 Tempo para envio de lance expirou -

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto 01/11/2018
09:19:30

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

01/11/2018
09:20:29

Batida iminente. Data/hora iminência: 01/11/2018 09:22:29.

Encerrado 01/11/2018
09:33:48

Item encerrado

Recusa
01/11/2018
14:10:56

Recusa da proposta. Fornecedor: PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ/CPF: 16.911.267/0001-70, pelo melhor
lance de R$ 125.833,9100. Motivo: Com fundamento no item 10.13 – “c” do Edital, uma vez que o equipamento ofertado não
atende a todas as exigências técnicas constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital.
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Aguardando Convocação
7174

01/11/2018
14:11:22

Aguardando convocação 7174

Volta de Fase
01/11/2018
14:11:22

Item retornou para a fase de desempate 7174.

Início do desempate
01/11/2018
14:11:24 Item está em 1º desempate 7174, aguardando lance.

Encerramento do
desempate

01/11/2018
14:22:26

Item teve o 1º desempate 7174 encerrado às 14:21:24 de 01/11/2018. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo
fornecedor COMERCIAL TOP MIX LTDA, CNPJ/CPF: 18387904000187

Início do desempate
01/11/2018
14:22:26 Item está em 2º desempate 7174, aguardando lance.

Encerramento do
desempate

01/11/2018
14:33:45

Item teve o 2º desempate 7174 encerrado às 14:32:26 de 01/11/2018. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo
fornecedor ATHENAS AUTOMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 01425676000513

Encerrado 01/11/2018
14:33:45

Item encerrado

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

01/11/2018
15:07:22

Convocado para envio de anexo o fornecedor CREATIVE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.022.996/0001-50.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

01/11/2018
16:21:43

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CREATIVE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.022.996/0001-50.

Recusa
06/11/2018
09:06:14

Recusa da proposta. Fornecedor: CREATIVE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.022.996/0001-50, pelo melhor lance de R$
125.837,7700. Motivo: Com fundamento no item 10.13 – “c” do Edital, uma vez que o equipamento ofertado não atende a todas
as exigências técnicas constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital.

Recusa
06/11/2018
09:08:05

Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL TOP MIX LTDA, CNPJ/CPF: 18.387.904/0001-87, pelo melhor lance de R$
125.838,5000. Motivo: Com fundamento no item 10.13 – “c” do Edital, uma vez que o equipamento ofertado não atende a todas
as exigências técnicas constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

06/11/2018
09:33:43 Convocado para envio de anexo o fornecedor ATHENAS AUTOMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.425.676/0005-13.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

06/11/2018
11:09:44 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ATHENAS AUTOMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.425.676/0005-13.

Aceite
06/11/2018
14:26:07

Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATHENAS AUTOMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.425.676/0005-13, pelo melhor lance de
R$ 127.066,0000.

Habilitado 08/11/2018
14:11:01

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATHENAS AUTOMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 01.425.676/0005-13

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

Data Mensagem

Pregoeiro 01/11/2018 09:00:31 Bom dia, senhores licitantes! Estamos iniciando os trabalhos do Pregão Eletrônico n. 016/2018 deste CREA-SC.

Pregoeiro 01/11/2018 09:01:03 Inicialmente, realizaremos a análise preliminar das propostas apresentadas para cada item e, em seguida, abriremos a
etapa competitiva. Por favor, permaneçam conectados.

Pregoeiro 01/11/2018 09:07:30 Abriremos a etapa competitiva para o item 01. Por favor, permaneçam conectados.
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Pregoeiro 01/11/2018 09:07:55 O item 01 está aberto para lances.

Sistema 01/11/2018 09:09:19 O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 09:11 de 01/11/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.

Pregoeiro 01/11/2018 09:19:19 Abriremos a etapa competitiva para o item 02. Por favor, permaneçam conectados.

Pregoeiro 01/11/2018 09:20:21 O item 02 está aberto para lances.

Sistema 01/11/2018 09:20:29 O(s) Item(ns) 2 está(ão) em iminência até 09:22 de 01/11/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.

Sistema 01/11/2018 09:33:54 Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar
através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"

Pregoeiro 01/11/2018 09:40:02 Passaremos à fase de negociação, análise e aceitabilidade de propostas.

Pregoeiro 01/11/2018 09:40:59 Para PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - Senhor licitante. Questionamos: há possibilidade de redução
do(s) valor(es) proposto(s) para o item 01 e/ou para o item 02?

16.911.267/0001-70 01/11/2018 09:41:59 Bom dia, Sr. Pregoeiro, infelizmente não há como reduzirmos os valores já ofertados.

Pregoeiro 01/11/2018 09:42:30 Para PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - Ok. Obrigado senhor licitante.

Pregoeiro 01/11/2018 09:48:29 Para PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI:

Pregoeiro 01/11/2018 09:48:45 Senhor licitante PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI. Com relação aos itens 01 e 02, e nos termos do item
10.1.2.1 do Edital, (...)

Pregoeiro 01/11/2018 09:48:56 (...) solicitaremos neste momento o encaminhamento da proposta atualizada, nos moldes do Anexo III do Edital, (...)

Pregoeiro 01/11/2018 09:49:12 (...) acompanhada de prospecto, manuais técnicos, cartas do fabricante e/ou outros meios de comprovação oficiais do
fabricante com as características técnicas de todos os componentes dos equipamentos, como placa principal,

processador, memória, interface de rede, fonte de alimentação, (...)

Pregoeiro 01/11/2018 09:49:38 (...) disco rígido, unidade leitora de mídia óptica, mouse, teclado e vídeo, incluindo especificações de marca, modelo, e
outros elementos que de forma inequívoca façam a comprovação de que os equipamentos ofertados atendem a todas

as exigências técnicas constantes do Termo de Referência (Anexo I) do Edital. (...)

Pregoeiro 01/11/2018 09:49:56 (...) Serão aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes na Internet, em que constem o
respectivo endereço eletrônico. (...)

Pregoeiro 01/11/2018 09:50:12 (...) Conforme item 10.1.2.2 do Edital, deverá ser comprovado, também nesse momento, que os equipamentos
ofertados possuem a certificação EPEAT Silver ou Gold, conferível através da página www.epeat.net ou através de

emissão de certificação de entidade credenciada ao INMETRO, (...)

Pregoeiro 01/11/2018 09:51:29 (...) bem como que também possuem a Certificação Energy Star 5.0 ou superior comprovada através do fabricante do
equipamento ou da página http://www.energystar.gov, sendo necessário identificar as marcas e os modelos dos

equipamentos propostos. (...)

Pregoeiro 01/11/2018 09:54:17 (...) Com relação à declaração de PPB para os dois itens, nos moldes do item 10.1.2.3 do Edital, também deverão ser
apresentados, nesse momento, os documentos que comprovem o atendimento aos requisitos estabelecidos nos

subitens 8.9.1 ao 8.9.3 do Edital, nos termos do Decretos nº 7.174/2010, (...)

Pregoeiro 01/11/2018 09:54:37 (...) devendo ser atendido o que dispõe os itens 10.1.2.4 a 10.1.2.5.2 do Edital. (...)

Pregoeiro 01/11/2018 09:54:52 (...) Para tanto, conforme item 10.3 do Edital, a Licitante PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI possuirá o
prazo de 02 (duas) horas a contar da convocação deste Pregoeiro. (...)

Pregoeiro 01/11/2018 09:55:18 (...) Procederemos neste momento à convocação da Licitante PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI.

Pregoeiro 01/11/2018 09:55:37 (...) para amos os itens (01 e 02).

Pregoeiro 01/11/2018 09:56:02 *para ambos os itens (01 e 02).

Sistema 01/11/2018 09:56:19 Senhor fornecedor PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ/CPF: 16.911.267/0001-70, solicito o envio do
anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 01/11/2018 09:56:55 Devem ser encaminhados já os documentos para ambos os itens (01 e 02).
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Sistema 01/11/2018 10:31:52 Senhor Pregoeiro, o fornecedor PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ/CPF: 16.911.267/0001-70, enviou
o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 01/11/2018 10:34:40 Acusamos o recebimento do seguinte documento da Licitante PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI:
16-2018.zip.

Pregoeiro 01/11/2018 10:35:14 Para PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - Com base no item 11.3.4 do Edital, questionamos: há a
necessidade da reabertura do prazo restante para o encaminhamento de mais algum documento complementar e/ou

retificador referente à sua proposta?

16.911.267/0001-70 01/11/2018 10:36:14 Sr. Pregoeiro, toda a documentação solicitada já foi encaminhada no arquivo zipado.

Pregoeiro 01/11/2018 10:36:38 Para PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - Ok. Obrigado senhor licitante.

Pregoeiro 01/11/2018 10:37:38 Procederemos à análise da documentação encaminhada.

Pregoeiro 01/11/2018 10:37:48 Em diligência, nos termos dos itens 10.9 e 11.14 do Edital, a documentação recebida será encaminhada ao setor
requisitante – DTI do CREA-SC para fins de análise.

Pregoeiro 01/11/2018 10:38:34 Por favor, permaneçam conectados.

Pregoeiro 01/11/2018 10:48:57 Prezados Senhores. Somente para esclarecer: a convocação se deu no item 01, mas foram solicitados e foram
encaminhados documentos para ambos os itens, 01 e 02.

Pregoeiro 01/11/2018 10:50:13 Aquelas Licitantes que, no presente caso, estão participando somente do item 02, podem ter acesso à documentação
encaminhada no item 01 através do link público deste certame (Comprasnet - Gestor Público – Consulta – Pregões em

Andamento), sem a necessidade de utilização de senha.

Pregoeiro 01/11/2018 10:50:48 Por favor, permaneçam conectados.

Pregoeiro 01/11/2018 11:06:16 Diante da necessidade de análise da documentação encaminhada e da proximidade do horário de almoço, para que os
senhores licitantes possam se desincumbir, momentaneamente, de ficar esperando conectados, suspenderemos a
presente sessão neste momento e retornaremos com a mesma na data de hoje (dia 01/11/2018), às 13:30 hs.

Pregoeiro 01/11/2018 11:06:32 Por favor, estejam conectados.

Pregoeiro 01/11/2018 13:30:41 Boa tarde Senhores Licitantes!!!!

Pregoeiro 01/11/2018 13:30:59 Estamos retomando os trabalhos do Pregão Eletrônico n. 016/2018 deste CREA-SC.

Pregoeiro 01/11/2018 13:31:19 Permanecemos analisando a documentação encaminhada.

Pregoeiro 01/11/2018 13:32:44 Em diligência, nos termos dos itens 10.9 e 11.14 do Edital, a documentação recebida foi encaminhada ao setor
requisitante – DTI do CREA-SC para fins de análise. Continuamos aguardando uma resposta.

Pregoeiro 01/11/2018 13:32:54 Por favor, permaneçam conectados.

Pregoeiro 01/11/2018 14:09:03 Tendo sido analisado o produto ofertado pela Licitante PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI para os itens 01 e
02 deste certame, o setor requisitante – DTI do CREA-SC reprovou o mesmo sob os seguintes fundamentos: (...)

Pregoeiro 01/11/2018 14:09:35 (...) Características técnicas mínimas: No mínimo 05 (cinco) interfaces USB 3.1 – O modelo ofertado apresenta apenas
04 (quatro) interfaces USB 3.1; com volume máximo de 1.600 cm³ - Considerando que o equipamento apresentado

tem as dimensões de 27 x 29,6 x 9,5 cm, o volume total é de 7.592,4 cm³.

Pregoeiro 01/11/2018 14:10:00 Assim, as propostas ofertadas pela Licitante PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI para os itens 01 e 02 serão
desclassificadas, com fundamento no item 10.13 – “c” do Edital, uma vez que o equipamento ofertado não atende a

todas as exigências técnicas constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital.

Sistema 01/11/2018 14:11:22 O item 2 teve participação de empresas que atendem os requisitos estabelecidos nos incisos I, II e III do art.5º do
Decreto 7174 de 12/05/2010 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Clique em

“Desempate ME/EEP/7174” e mantenham-se conectados.

Sistema 01/11/2018 14:11:24 O item 2 terá desempate 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174".
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Sistema 01/11/2018 14:11:24 Sr. Fornecedor COMERCIAL TOP MIX LTDA, CNPJ/CPF: 18387904000187, em cumprimento ao Decreto 7174 de
12/05/2010, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 2, inferior ou igual ao lance vencedor,

até às 14:21:24 de 01/11/2018. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".

Sistema 01/11/2018 14:16:25 Sr. Fornecedor COMERCIAL TOP MIX LTDA, CNPJ/CPF: 18387904000187, em cumprimento ao Decreto 7174 de
12/05/2010, alertamos novamente que você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 2, inferior

ou igual ao lance vencedor, até às 14:21:24 de 01/11/2018. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".

Sistema 01/11/2018 14:22:26 O item 2 teve o 1º desempate 7174 encerrado às 14:21:24 de 01/11/2018. O tempo expirou e o lance não foi enviado
pelo fornecedor COMERCIAL TOP MIX LTDA, CNPJ/CPF: 18387904000187

Sistema 01/11/2018 14:22:26 Sr. Fornecedor ATHENAS AUTOMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 01425676000513, em cumprimento ao Decreto 7174 de
12/05/2010, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 2, inferior ou igual ao lance vencedor,

até às 14:32:26 de 01/11/2018. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".

Sistema 01/11/2018 14:27:39 Sr. Fornecedor ATHENAS AUTOMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 01425676000513, em cumprimento ao Decreto 7174 de
12/05/2010, alertamos novamente que você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 2, inferior

ou igual ao lance vencedor, até às 14:32:26 de 01/11/2018. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".

Sistema 01/11/2018 14:33:45 O item 2 teve o 2º desempate 7174 encerrado às 14:32:26 de 01/11/2018. O tempo expirou e o lance não foi enviado
pelo fornecedor ATHENAS AUTOMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 01425676000513

Sistema 01/11/2018 14:33:45 Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação
/admissibilidade"

Pregoeiro 01/11/2018 14:36:00 Retornaremos à fase de negociação, análise e aceitabilidade de propostas.

Pregoeiro 01/11/2018 14:38:46 Para o item 01:

Pregoeiro 01/11/2018 14:39:06 Para COMERCIAL TOP MIX LTDA - Senhor licitante. Questionamos: há possibilidade de redução do valor proposto para
o item 01?

Pregoeiro 01/11/2018 14:42:01 Para COMERCIAL TOP MIX LTDA - Senhor licitante. Questionamos novamente: há possibilidade de redução do valor
proposto para o item 01?

Pregoeiro 01/11/2018 14:43:06 Para COMERCIAL TOP MIX LTDA - Aguardaremos mais 03 (três) minutos pela resposta, sendo que o silêncio importará
na manutenção dos valores e condições propostos.

Pregoeiro 01/11/2018 14:49:15 Para COMERCIAL TOP MIX LTDA - Ok. Obrigado senhor licitante.

Pregoeiro 01/11/2018 14:49:41 Para o item 02:

Pregoeiro 01/11/2018 14:50:00 Para CREATIVE INFORMATICA LTDA - Senhor licitante. Questionamos: há possibilidade de redução do valor proposto
para o item 02?

Pregoeiro 01/11/2018 14:53:52 Para CREATIVE INFORMATICA LTDA - Senhor licitante. Questionamos novamente: há possibilidade de redução do valor
proposto para o item 02?

Pregoeiro 01/11/2018 14:56:06 Para CREATIVE INFORMATICA LTDA - Aguardaremos mais 03 (três) minutos pela resposta, sendo que o silêncio
importará na manutenção dos valores e condições propostos.

Pregoeiro 01/11/2018 15:00:12 Para CREATIVE INFORMATICA LTDA - Ok. Obrigado senhor licitante.

Pregoeiro 01/11/2018 15:01:36 Senhor licitante COMERCIAL TOP MIX LTDA. Com relação ao item 01, e nos termos do item 10.1.2.1 do Edital, (...)

Pregoeiro 01/11/2018 15:01:47 (...) solicitaremos neste momento o encaminhamento da proposta atualizada, nos moldes do Anexo III do Edital, (...)

Pregoeiro 01/11/2018 15:01:57 (...) acompanhada de prospecto, manuais técnicos, cartas do fabricante e/ou outros meios de comprovação oficiais do
fabricante com as características técnicas de todos os componentes do equipamento, como placa principal,

processador, memória, interface de rede, fonte de alimentação, (...)

Pregoeiro 01/11/2018 15:02:09 (...) disco rígido, unidade leitora de mídia óptica, mouse, teclado e vídeo, incluindo especificação de marca, modelo, e
outros elementos que de forma inequívoca façam a comprovação de que o equipamento ofertado atende a todas as

exigências técnicas constantes do Termo de Referência (Anexo I) do Edital. (...)
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Pregoeiro 01/11/2018 15:02:25 (...) Serão aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes na Internet, em que constem o
respectivo endereço eletrônico. (...)

Pregoeiro 01/11/2018 15:02:37 (...) Conforme item 10.1.2.2 do Edital, deverá ser comprovado, também nesse momento, que o equipamento ofertado
possui a certificação EPEAT Silver ou Gold, conferível através da página www.epeat.net ou através de emissão de

certificação de entidade credenciada ao INMETRO, (...)

Pregoeiro 01/11/2018 15:02:47 (...) bem como que também possui a Certificação Energy Star 5.0 ou superior comprovada através do fabricante do
equipamento ou da página http://www.energystar.gov, sendo necessário identificar a marca e o modelo ou família do

equipamento. (...)

Pregoeiro 01/11/2018 15:02:57 (...) Nos moldes do item 10.1.2.3 do Edital, também deverão ser apresentados, nesse momento, os documentos que
comprovem o atendimento aos requisitos estabelecidos nos subitens 8.9.1 ao 8.9.3 do Edital, nos termos do Decretos

nº 7.174/2010, (...)

Pregoeiro 01/11/2018 15:03:10 (...) devendo ser atendido o que dispõe os itens 10.1.2.4 a 10.1.2.5.2 do Edital. (...)

Pregoeiro 01/11/2018 15:03:21 (...) Para tanto, conforme item 10.3 do Edital, a Licitante COMERCIAL TOP MIX LTDA possuirá o prazo de 02 (duas)
horas a contar da convocação deste Pregoeiro. (...)

Pregoeiro 01/11/2018 15:03:35 (...) Procederemos neste momento à convocação da Licitante COMERCIAL TOP MIX LTDA.

Sistema 01/11/2018 15:03:46 Senhor fornecedor COMERCIAL TOP MIX LTDA, CNPJ/CPF: 18.387.904/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao
ítem 1.

Pregoeiro 01/11/2018 15:05:48 Senhor licitante CREATIVE INFORMATICA LTDA. Com relação ao item 02, e nos termos do item 10.1.2.1 do Edital, (...)

Pregoeiro 01/11/2018 15:05:58 (...) solicitaremos neste momento o encaminhamento da proposta atualizada, nos moldes do Anexo III do Edital, (...)

Pregoeiro 01/11/2018 15:06:07 (...) acompanhada de prospecto, manuais técnicos, cartas do fabricante e/ou outros meios de comprovação oficiais do
fabricante com as características técnicas de todos os componentes do equipamento, como placa principal,

processador, memória, interface de rede, fonte de alimentação, (...)

Pregoeiro 01/11/2018 15:06:16 (...) disco rígido, unidade leitora de mídia óptica, mouse, teclado e vídeo, incluindo especificação de marca, modelo, e
outros elementos que de forma inequívoca façam a comprovação de que o equipamento ofertado atende a todas as

exigências técnicas constantes do Termo de Referência (Anexo I) do Edital. (...)

Pregoeiro 01/11/2018 15:06:26 (...) Serão aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes na Internet, em que constem o
respectivo endereço eletrônico. (...)

Pregoeiro 01/11/2018 15:06:34 (...) Conforme item 10.1.2.2 do Edital, deverá ser comprovado, também nesse momento, que o equipamento ofertado
possui a certificação EPEAT Silver ou Gold, conferível através da página www.epeat.net ou através de emissão de

certificação de entidade credenciada ao INMETRO, (...)

Pregoeiro 01/11/2018 15:06:47 (...) bem como que também possui a Certificação Energy Star 5.0 ou superior comprovada através do fabricante do
equipamento ou da página http://www.energystar.gov, sendo necessário identificar a marca e o modelo ou família do

equipamento. (...)

Pregoeiro 01/11/2018 15:06:57 (...) Para tanto, conforme item 10.3 do Edital, a Licitante CREATIVE INFORMATICA LTDA possuirá o prazo de 02 (duas)
horas a contar da convocação deste Pregoeiro. (...)

Pregoeiro 01/11/2018 15:07:08 (...) Procederemos neste momento à convocação da Licitante CREATIVE INFORMATICA LTDA.

Sistema 01/11/2018 15:07:22 Senhor fornecedor CREATIVE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.022.996/0001-50, solicito o envio do anexo referente
ao ítem 2.

Sistema 01/11/2018 16:21:43 Senhor Pregoeiro, o fornecedor CREATIVE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.022.996/0001-50, enviou o anexo para o
ítem 2.

Pregoeiro 01/11/2018 16:24:02 Para o item 02: Acusamos o recebimento do seguinte documento da Licitante CREATIVE INFORMATICA LTDA: Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de SC.zip.
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Pregoeiro 01/11/2018 16:24:21 Para CREATIVE INFORMATICA LTDA - Com base no item 11.3.4 do Edital, questionamos: há a necessidade da
reabertura do prazo restante para o encaminhamento de mais algum documento complementar e/ou retificador

referente à sua proposta?

Pregoeiro 01/11/2018 16:28:03 Para CREATIVE INFORMATICA LTDA - Com base no item 11.3.4 do Edital, questionamos novamente: há a necessidade
da reabertura do prazo restante para o encaminhamento de mais algum documento complementar e/ou retificador

referente à sua proposta?

05.022.996/0001-50 01/11/2018 16:28:05 Boa tarde Sr. Pregoeiro! todos os documentos foram enviados!

Pregoeiro 01/11/2018 16:29:28 Para CREATIVE INFORMATICA LTDA - Ok. Obrigado senhor licitante.

Pregoeiro 01/11/2018 16:31:05 Procederemos à análise da documentação encaminhada.

Pregoeiro 01/11/2018 16:31:17 Em diligência, nos termos dos itens 10.9 e 11.14 do Edital, a documentação recebida será encaminhada ao setor
requisitante – DTI do CREA-SC para fins de análise.

Pregoeiro 01/11/2018 16:31:25 Por favor, permaneçam conectados.

Sistema 01/11/2018 16:48:23 Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL TOP MIX LTDA, CNPJ/CPF: 18.387.904/0001-87, enviou o anexo para o
ítem 1.

Pregoeiro 01/11/2018 16:51:23 Acusamos o recebimento do seguinte documento da Licitante COMERCIAL TOP MIX LTDA: Proposta Top Mix.zip.

Pregoeiro 01/11/2018 16:51:40 Para COMERCIAL TOP MIX LTDA - Com base no item 11.3.4 do Edital, questionamos: há a necessidade da reabertura
do prazo restante para o encaminhamento de mais algum documento complementar e/ou retificador referente à sua

proposta?

Pregoeiro 01/11/2018 16:55:17 Para COMERCIAL TOP MIX LTDA - Com base no item 11.3.4 do Edital, questionamos novamente: há a necessidade da
reabertura do prazo restante para o encaminhamento de mais algum documento complementar e/ou retificador

referente à sua proposta?

Pregoeiro 01/11/2018 16:55:37 Para COMERCIAL TOP MIX LTDA - Aguardaremos mais 03 (três) minutos pela resposta, sendo que o silêncio importará
na desnecessidade de reabertura do prazo.

Pregoeiro 01/11/2018 16:59:14 Para COMERCIAL TOP MIX LTDA - Ok. Obrigado senhor licitante.

Pregoeiro 01/11/2018 16:59:56 Procederemos à análise da documentação encaminhada.

Pregoeiro 01/11/2018 17:00:05 Em diligência, nos termos dos itens 10.9 e 11.14 do Edital, a documentação recebida será encaminhada ao setor
requisitante – DTI do CREA-SC para fins de análise.

Pregoeiro 01/11/2018 17:10:09 Diante da necessidade de análise da documentação encaminhada e da proximidade do fim do expediente,
suspenderemos a presente sessão neste momento e retornaremos com a mesma na próxima terça-feira (dia

06/11/2018), às 09:00 hs.

Pregoeiro 01/11/2018 17:10:28 Por favor, estejam conectados.

Pregoeiro 01/11/2018 17:10:36 Muito obrigado a todos.

Pregoeiro 06/11/2018 09:00:18 Bom dia, senhores licitantes! Estamos reiniciando os trabalhos do Pregão Eletrônico n. 016/2018 deste CREA-SC.

Pregoeiro 06/11/2018 09:02:54 Tendo sido analisados os produtos ofertados pelas Licitantes COMERCIAL TOP MIX LTDA e CREATIVE INFORMATICA
LTDA para os itens 01 e 02, respectivamente, deste certame, o setor requisitante – DTI do CREA-SC reprovou os

mesmos sob os seguintes fundamentos: (...)

Pregoeiro 06/11/2018 09:03:22 (...) Para o item 01 - modelo HP Computador ProDesk 400G3 DM: Características técnicas mínimas: No mínimo 05
(cinco) interfaces USB 3.1 – o modelo ofertado apresenta apenas (4) USB 3.1 Gen 1: (2) frontais, incluindo 1 de

carregamento rápido; (2) traseiras. (...)

Pregoeiro 06/11/2018 09:03:39 (...) Para o item 02 - modelo TCORP ORION Series: Características técnicas mínimas: No mínimo 05 (cinco) interfaces
USB 3.1 – o modelo ofertado apresenta apenas 1 interfaces USB 3.1. (...)

Pregoeiro 06/11/2018 09:04:23 (...) Além disso, no Certificado Energy Star apresentado não consta a marca, modelo ou família do equipamento, e o
Certificado EPEAT Gold foi apresentado em nome de outra empresa - Arquimedes Automação e Informática Ltda.
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Pregoeiro 06/11/2018 09:04:58 Assim, as propostas ofertadas pelas Licitantes COMERCIAL TOP MIX LTDA e CREATIVE INFORMATICA LTDA para os
itens 01 e 02, respectivamente, serão desclassificadas, com fundamento no item 10.13 – “c” do Edital, uma vez que o

equipamento ofertado não atende a todas as exigências técnicas constantes do Termo de Referência – Anexo I do
Edital.

Pregoeiro 06/11/2018 09:05:11 Retornaremos à fase de negociação, análise e aceitabilidade de propostas.

Pregoeiro 06/11/2018 09:07:11 Tendo em vista que para o item 02 a Licitante COMERCIAL TOP MIX LTDA oferta o mesmo produto HP PRODESK 400
G3 DM, I5-7500, 8GB DDR4-2400, MONITOR Z23N G2, que já foi objeto de análise e desclassificação para o item 01,

(...)

Pregoeiro 06/11/2018 09:07:25 (...) a sua proposta para o item 02 também será desclassificada, com fundamento no item 10.13 – “c” do Edital, uma
vez que o equipamento ofertado não atende a todas as exigências técnicas constantes do Termo de Referência – Anexo

I do Edital.

Pregoeiro 06/11/2018 09:11:23 Para o item 01:

Pregoeiro 06/11/2018 09:11:46 Para TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - Senhor licitante. Questionamos: há possibilidade de redução do
valor proposto para o item 01?

08.482.425/0001-96 06/11/2018 09:12:33 só um instante

Pregoeiro 06/11/2018 09:13:19 Para TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - Ok, senhor Licitante.

08.482.425/0001-96 06/11/2018 09:17:48 verificamos e chegamos no nosso limite.

Pregoeiro 06/11/2018 09:19:16 Para TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - Ok. Obrigado senhor licitante.

Pregoeiro 06/11/2018 09:21:08 Para ATHENAS AUTOMACAO LTDA - Senhor licitante. Questionamos: há possibilidade de redução do valor proposto para
o item 02?

01.425.676/0005-13 06/11/2018 09:22:26 Bom dia! Infelizmente não temos como melhorar nosso lance.

Pregoeiro 06/11/2018 09:23:25 Para ATHENAS AUTOMACAO LTDA - Ok. Obrigado senhor licitante.

Pregoeiro 06/11/2018 09:26:22 Senhor licitante TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI. Com relação ao item 01, e nos termos do item 10.1.2.1
do Edital, (...)

Pregoeiro 06/11/2018 09:26:35 (...) solicitaremos neste momento o encaminhamento da proposta atualizada, nos moldes do Anexo III do Edital, (...)

Pregoeiro 06/11/2018 09:26:46 (...) acompanhada de prospecto, manuais técnicos, cartas do fabricante e/ou outros meios de comprovação oficiais do
fabricante com as características técnicas de todos os componentes do equipamento, como placa principal,

processador, memória, interface de rede, fonte de alimentação, (...)

Pregoeiro 06/11/2018 09:26:58 (...) disco rígido, unidade leitora de mídia óptica, mouse, teclado e vídeo, incluindo especificação de marca, modelo, e
outros elementos que de forma inequívoca façam a comprovação de que o equipamento ofertado atende a todas as

exigências técnicas constantes do Termo de Referência (Anexo I) do Edital. (...)

Pregoeiro 06/11/2018 09:27:41 (...) Serão aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes na Internet, em que constem o
respectivo endereço eletrônico. (...)

Pregoeiro 06/11/2018 09:27:52 (...) Conforme item 10.1.2.2 do Edital, deverá ser comprovado, também nesse momento, que o equipamento ofertado
possui a certificação EPEAT Silver ou Gold, conferível através da página www.epeat.net ou através de emissão de

certificação de entidade credenciada ao INMETRO, (...)

Pregoeiro 06/11/2018 09:28:04 (...) bem como que também possui a Certificação Energy Star 5.0 ou superior comprovada através do fabricante do
equipamento ou da página http://www.energystar.gov, sendo necessário identificar a marca e o modelo ou família do

equipamento. (...)

Pregoeiro 06/11/2018 09:28:15 (...) Nos moldes do item 10.1.2.3 do Edital, também deverão ser apresentados, nesse momento, os documentos que
comprovem o atendimento aos requisitos estabelecidos nos subitens 8.9.1 ao 8.9.3 do Edital, nos termos do Decretos

nº 7.174/2010, (...)

Pregoeiro 06/11/2018 09:28:30 (...) devendo ser atendido o que dispõe os itens 10.1.2.4 a 10.1.2.5.2 do Edital. (...)
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Pregoeiro 06/11/2018 09:28:42 (...) Para tanto, conforme item 10.3 do Edital, a Licitante TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI possuirá o
prazo de 02 (duas) horas a contar da convocação deste Pregoeiro. (...)

Pregoeiro 06/11/2018 09:28:56 (...) Procederemos neste momento à convocação da Licitante TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI.

Sistema 06/11/2018 09:29:11 Senhor fornecedor TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 08.482.425/0001-96, solicito o envio do
anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 06/11/2018 09:29:46 Para o item 02:

Pregoeiro 06/11/2018 09:30:13 Para ATHENAS AUTOMACAO LTDA: Senhor licitante. Questionamos: há possibilidade de redução do valor proposto para
o item 02?

Pregoeiro 06/11/2018 09:30:24 desconsiderar.

Pregoeiro 06/11/2018 09:30:37 Senhor licitante ATHENAS AUTOMACAO LTDA. Com relação ao item 02, e nos termos do item 10.1.2.1 do Edital, (...)

Pregoeiro 06/11/2018 09:30:57 (...) solicitaremos neste momento o encaminhamento da proposta atualizada, nos moldes do Anexo III do Edital, (...)

Pregoeiro 06/11/2018 09:31:11 (...) acompanhada de prospecto, manuais técnicos, cartas do fabricante e/ou outros meios de comprovação oficiais do
fabricante com as características técnicas de todos os componentes do equipamento, como placa principal,

processador, memória, interface de rede, fonte de alimentação, (...)

Pregoeiro 06/11/2018 09:31:43 (...) disco rígido, unidade leitora de mídia óptica, mouse, teclado e vídeo, incluindo especificação de marca, modelo, e
outros elementos que de forma inequívoca façam a comprovação de que o equipamento ofertado atende a todas as

exigências técnicas constantes do Termo de Referência (Anexo I) do Edital. (...)

Pregoeiro 06/11/2018 09:31:58 (...) Serão aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes na Internet, em que constem o
respectivo endereço eletrônico. (...)

Pregoeiro 06/11/2018 09:32:11 (...) Conforme item 10.1.2.2 do Edital, deverá ser comprovado, também nesse momento, que o equipamento ofertado
possui a certificação EPEAT Silver ou Gold, conferível através da página www.epeat.net ou através de emissão de

certificação de entidade credenciada ao INMETRO, (...)

Pregoeiro 06/11/2018 09:32:23 (...) bem como que também possui a Certificação Energy Star 5.0 ou superior comprovada através do fabricante do
equipamento ou da página http://www.energystar.gov, sendo necessário identificar a marca e o modelo ou família do

equipamento. (...)

Pregoeiro 06/11/2018 09:32:54 (...) Nos moldes do item 10.1.2.3 do Edital, também deverão ser apresentados, nesse momento, os documentos que
comprovem o atendimento aos requisitos estabelecidos nos subitens 8.9.1 ao 8.9.3 do Edital, nos termos do Decretos

nº 7.174/2010, (...)

Pregoeiro 06/11/2018 09:33:03 (...) devendo ser atendido o que dispõe os itens 10.1.2.4 a 10.1.2.5.2 do Edital. (...)

Pregoeiro 06/11/2018 09:33:14 (...) Para tanto, conforme item 10.3 do Edital, a Licitante ATHENAS AUTOMACAO LTDA possuirá o prazo de 02 (duas)
horas a contar da convocação deste Pregoeiro. (...)

Pregoeiro 06/11/2018 09:33:29 (...) Procederemos neste momento à convocação da Licitante ATHENAS AUTOMACAO LTDA.

Sistema 06/11/2018 09:33:43 Senhor fornecedor ATHENAS AUTOMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.425.676/0005-13, solicito o envio do anexo referente
ao ítem 2.

Sistema 06/11/2018 11:09:44 Senhor Pregoeiro, o fornecedor ATHENAS AUTOMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.425.676/0005-13, enviou o anexo para o
ítem 2.

Pregoeiro 06/11/2018 11:11:29 Para o item 02: Acusamos o recebimento do seguinte documento da Licitante ATHENAS AUTOMACAO LTDA: CREA-SC
PE16.zip.

Pregoeiro 06/11/2018 11:11:43 Para ATHENAS AUTOMACAO LTDA - Com base no item 11.3.4 do Edital, questionamos: há a necessidade da reabertura
do prazo restante para o encaminhamento de mais algum documento complementar e/ou retificador referente à sua

proposta?
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Pregoeiro 06/11/2018 11:14:52 Para ATHENAS AUTOMACAO LTDA - Com base no item 11.3.4 do Edital, questionamos novamente: há a necessidade da
reabertura do prazo restante para o encaminhamento de mais algum documento complementar e/ou retificador

referente à sua proposta?

Pregoeiro 06/11/2018 11:15:13 Para ATHENAS AUTOMACAO LTDA - Aguardaremos mais 03 (três) minutos pela resposta, sendo que o silêncio
importará na desnecessidade de reabertura do prazo.

01.425.676/0005-13 06/11/2018 11:16:16 Não. Tudo que achamos necessário ao cumprimento do edital está anexado no arquivo enviado.

01.425.676/0005-13 06/11/2018 11:16:28 Desde já agradecemos.

Pregoeiro 06/11/2018 11:17:28 Para ATHENAS AUTOMACAO LTDA - Ok. Obrigado senhor licitante.

Sistema 06/11/2018 11:18:47 Senhor Pregoeiro, o fornecedor TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 08.482.425/0001-96, enviou
o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 06/11/2018 11:21:25 Para o item 01: Acusamos o recebimento do seguinte documento da Licitante TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA
EIRELI: 22505.zip.

Pregoeiro 06/11/2018 11:21:42 Para TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - Com base no item 11.3.4 do Edital, questionamos: há a
necessidade da reabertura do prazo restante para o encaminhamento de mais algum documento complementar e/ou

retificador referente à sua proposta?

08.482.425/0001-96 06/11/2018 11:25:25 não necessita

Pregoeiro 06/11/2018 11:25:28 Para TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - Com base no item 11.3.4 do Edital, questionamos novamente: há
a necessidade da reabertura do prazo restante para o encaminhamento de mais algum documento complementar e/ou

retificador referente à sua proposta?

Pregoeiro 06/11/2018 11:25:36 Para TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - Ok. Obrigado senhor licitante.

Pregoeiro 06/11/2018 11:28:44 Procederemos à análise da documentação encaminhada.

Pregoeiro 06/11/2018 11:29:20 Em diligência, nos termos dos itens 10.9 e 11.14 do Edital, a documentação recebida será encaminhada ao setor
requisitante – DTI do CREA-SC para fins de análise.

Pregoeiro 06/11/2018 11:29:37 Diante da necessidade de análise da documentação encaminhada e da proximidade do horário de almoço, para que os
senhores licitantes possam se desincumbir, momentaneamente, de ficar esperando conectados, suspenderemos a
presente sessão neste momento e retornaremos com a mesma na data de hoje (dia 06/11/2018), às 13:30 hs.

Pregoeiro 06/11/2018 11:30:03 Por favor, estejam conectados.

Pregoeiro 06/11/2018 13:30:34 Boa tarde Senhores Licitantes!!!!

Pregoeiro 06/11/2018 13:30:46 Estamos retomando os trabalhos do Pregão Eletrônico n. 016/2018 deste CREA-SC.

Pregoeiro 06/11/2018 13:30:57 Por favor, permaneçam conectados.

Pregoeiro 06/11/2018 13:46:23 Para o item 02:

Pregoeiro 06/11/2018 13:46:41 A pedido do setor requisitante – DTI do CREA-SC, e com fundamento nos itens 10.1.2 e 11.14 do Edital, solicitaremos
esclarecimentos à Licitante ATHENAS AUTOMACAO LTDA referente ao item 02 deste certame.

Pregoeiro 06/11/2018 13:46:53 Assim, questionamos: (...)

Pregoeiro 06/11/2018 13:47:07 Para ATHENAS AUTOMACAO LTDA - (...) Licitante ATHENAS AUTOMACAO LTDA: qual é o prazo ofertado de garantia
pelo fabricante (on site)?

01.425.676/0005-13 06/11/2018 13:49:27 Garantia de 60 meses on site, conforme item 10 da garantia.

Pregoeiro 06/11/2018 13:50:45 Para ATHENAS AUTOMACAO LTDA - Ok. Obrigado senhor licitante.

Pregoeiro 06/11/2018 13:53:19 Para o item 01:

Pregoeiro 06/11/2018 13:53:32 Tendo sido analisado o produto ofertado pela Licitante TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI para o item 01
deste certame, o setor requisitante – DTI do CREA-SC reprovou o mesmo sob o seguinte fundamento: (...)
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Pregoeiro 06/11/2018 13:53:53 (...) Modelo DELL Optiplex 3060 SFF: Características técnicas mínimas: com volume máximo de 1.600 cm³; -
Considerando que o equipamento apresentado tem as dimensões de 29.0 x 9.26 x 29.2 cm, o volume total é de

7.841,37 cm³.

Pregoeiro 06/11/2018 13:54:21 Assim, a proposta ofertada pela Licitante TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI para o item 01 será
desclassificada, com fundamento no item 10.13 – “c” do Edital, uma vez que o equipamento ofertado não atende a

todas as exigências técnicas constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital.

Pregoeiro 06/11/2018 13:57:24 Retornaremos à fase de desempate 7174, negociação, análise e aceitabilidade de propostas para o item 01.

Sistema 06/11/2018 13:57:40 O item 1 teve participação de empresas que atendem os requisitos estabelecidos nos incisos I, II e III do art.5º do
Decreto 7174 de 12/05/2010 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Clique em

“Desempate ME/EEP/7174” e mantenham-se conectados.

Sistema 06/11/2018 13:57:41 O item 1 terá desempate 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174".

Sistema 06/11/2018 13:57:41 Sr. Fornecedor SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 27093654000163, em cumprimento ao Decreto 7174
de 12/05/2010, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 1, inferior ou igual ao lance

vencedor, até às 14:07:41 de 06/11/2018. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".

Sistema 06/11/2018 14:03:30 Sr. Fornecedor SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 27093654000163, em cumprimento ao Decreto 7174
de 12/05/2010, alertamos novamente que você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 1,
inferior ou igual ao lance vencedor, até às 14:07:41 de 06/11/2018. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".

Sistema 06/11/2018 14:07:54 O item 1 teve o 1º desempate 7174 encerrado às 14:07:41 de 06/11/2018. O tempo expirou e o lance não foi enviado
pelo fornecedor SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 27093654000163

Sistema 06/11/2018 14:07:54 Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação
/admissibilidade"

Pregoeiro 06/11/2018 14:09:48 Para o item 01:

Pregoeiro 06/11/2018 14:10:03 Para LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - Senhor licitante. Questionamos: há possibilidade de
redução do valor proposto para o item 01?

10.793.812/0001-95 06/11/2018 14:11:39 Boa tarde,

10.793.812/0001-95 06/11/2018 14:12:33 infelizmente não temos como reduzir o valor, chegamos no limite durante os lances.

Pregoeiro 06/11/2018 14:13:29 Para LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - Ok. Obrigado senhor licitante.

Pregoeiro 06/11/2018 14:14:46 Senhor licitante LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA. Com relação ao item 01, e nos termos do item
10.1.2.1 do Edital, (...)

Pregoeiro 06/11/2018 14:15:14 (...) solicitaremos neste momento o encaminhamento da proposta atualizada, nos moldes do Anexo III do Edital, (...)

Pregoeiro 06/11/2018 14:15:25 (...) acompanhada de prospecto, manuais técnicos, cartas do fabricante e/ou outros meios de comprovação oficiais do
fabricante com as características técnicas de todos os componentes do equipamento, como placa principal,

processador, memória, interface de rede, fonte de alimentação, (...)

Pregoeiro 06/11/2018 14:15:37 (...) disco rígido, unidade leitora de mídia óptica, mouse, teclado e vídeo, incluindo especificação de marca, modelo, e
outros elementos que de forma inequívoca façam a comprovação de que o equipamento ofertado atende a todas as

exigências técnicas constantes do Termo de Referência (Anexo I) do Edital. (...)

Pregoeiro 06/11/2018 14:15:48 (...) Serão aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes na Internet, em que constem o
respectivo endereço eletrônico. (...)

Pregoeiro 06/11/2018 14:16:03 (...) Conforme item 10.1.2.2 do Edital, deverá ser comprovado, também nesse momento, que o equipamento ofertado
possui a certificação EPEAT Silver ou Gold, conferível através da página www.epeat.net ou através de emissão de

certificação de entidade credenciada ao INMETRO, (...)

Pregoeiro 06/11/2018 14:16:13 (...) bem como que também possui a Certificação Energy Star 5.0 ou superior comprovada através do fabricante do
equipamento ou da página http://www.energystar.gov, sendo necessário identificar a marca e o modelo ou família do
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equipamento. (...)

Pregoeiro 06/11/2018 14:16:24 (...) Nos moldes do item 10.1.2.3 do Edital, também deverão ser apresentados, nesse momento, os documentos que
comprovem o atendimento aos requisitos estabelecidos nos subitens 8.9.1 a 8.9.3 do Edital, nos termos do Decretos

nº 7.174/2010, (...)

Pregoeiro 06/11/2018 14:16:34 (...) devendo ser atendido o que dispõe os itens 10.1.2.4 a 10.1.2.5.2 do Edital. (...)

Pregoeiro 06/11/2018 14:16:46 (...) Para tanto, conforme item 10.3 do Edital, a Licitante LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA
possuirá o prazo de 02 (duas) horas a contar da convocação deste Pregoeiro. (...)

Pregoeiro 06/11/2018 14:17:00 (...) Procederemos neste momento à convocação da Licitante LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA.

Sistema 06/11/2018 14:17:18 Senhor fornecedor LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 10.793.812/0001-95, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 06/11/2018 14:18:11 Para o item 02, daremos prosseguimento.

Pregoeiro 06/11/2018 14:18:21 Por favor, permaneçam conectados.

Pregoeiro 06/11/2018 14:24:16 Tendo sido realizada a análise pelo setor requisitante – DTI do CREA-SC da proposta e do produto ofertado pela
Licitante ATHENAS AUTOMACAO LTDA para o item 02, obteve-se o seguinte resultado:

Pregoeiro 06/11/2018 14:24:34 A proposta de preços ofertada pela licitante ATHENAS AUTOMACAO LTDA para o item 02 é aceitável, bem como o
objeto proposto atende às especificações do Edital.

Pregoeiro 06/11/2018 14:29:01 Passaremos à fase de habilitação para o item 02. Por favor permaneçam conectados.

Pregoeiro 06/11/2018 14:29:24 Analisaremos a habilitação para o item 02. Por favor, permaneçam conectados.

Sistema 06/11/2018 15:11:09 Senhor Pregoeiro, o fornecedor LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 10.793.812/0001-95,
enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 06/11/2018 15:13:29 Para o item 01: Acusamos o recebimento do seguinte documento da Licitante LS SERVICOS DE INFORMATICA E
ELETRONICA LTDA: Proposta 20213.zip.

Pregoeiro 06/11/2018 15:13:54 Para LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - Com base no item 11.3.4 do Edital, questionamos: há a
necessidade da reabertura do prazo restante para o encaminhamento de mais algum documento complementar e/ou

retificador referente à sua proposta?

Pregoeiro 06/11/2018 15:18:13 Para LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - Com base no item 11.3.4 do Edital, questionamos
novamente: há a necessidade da reabertura do prazo restante para o encaminhamento de mais algum documento

complementar e/ou retificador referente à sua proposta?

Pregoeiro 06/11/2018 15:18:28 Para LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - Aguardaremos mais 03 (três) minutos pela resposta,
sendo que o silêncio importará na desnecessidade de reabertura do prazo.

10.793.812/0001-95 06/11/2018 15:19:25 Acreditamos que não. tudo foi enviado.

Pregoeiro 06/11/2018 15:19:37 Para LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - Ok. Obrigado senhor licitante.

Pregoeiro 06/11/2018 15:24:56 Para o item 01:

Pregoeiro 06/11/2018 15:25:04 Procederemos à análise da documentação encaminhada.

Pregoeiro 06/11/2018 15:25:23 Em diligência, nos termos dos itens 10.9 e 11.14 do Edital, a documentação recebida será encaminhada ao setor
requisitante – DTI do CREA-SC para fins de análise.

Pregoeiro 06/11/2018 15:29:02 Por favor, permaneçam conectados.

Pregoeiro 06/11/2018 15:34:14 Para o item 02:

Pregoeiro 06/11/2018 15:34:35 Realizadas as consultas previstas nos itens 11.2 e 11.3 – “a” do Edital (SICAF, TST, CNJ, Portal da Transparência e
TCU), verificadas as declarações firmadas perante o Comprasnet e analisada a documentação encaminhada via

Sistema, (...)
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Pregoeiro 06/11/2018 15:34:57 (...) inclusive com a consulta aos sites emissores das referidas certidões negativas, na forma dos itens 11.8 e 11.14 do
Edital, bem como com fundamento no Acórdão 918/2014-Plenário-TCU, TC 000.175/2013-7, relator Ministro Aroldo

Cedraz, 9.4.2014, (...)

Pregoeiro 06/11/2018 15:35:16 (...) foi constatado que a empresa ATHENAS AUTOMACAO LTDA cumpriu com todas as exigências de habilitação
trazidas pelo Edital. (...)

Pregoeiro 06/11/2018 15:35:33 (...) Portanto, com fundamento no item 11.18 do Edital, (...)

Pregoeiro 06/11/2018 15:36:04 (...) A licitante ATHENAS AUTOMACAO LTDA é declarada habilitada e vencedora para o item 02 desta licitação.

Pregoeiro 06/11/2018 15:36:19 Senhor Licitante ATHENAS AUTOMACAO LTDA. (...)

Pregoeiro 06/11/2018 15:37:30 (...) Conforme item 11.4.1 do Edital, os originais ou cópias autenticadas da proposta, dos documentos de habilitação
encaminhados via Sistema, do contrato social (ou equivalente), da identidade do representante legal/procurador e, se

for o caso, da procuração, (...)

Pregoeiro 06/11/2018 15:38:05 (...) deverão ser entregues no Departamento de Administração do CREA-SC, situado na Rodovia Admar Gonzaga, n°
2.125, bairro Itacorubi, CEP.: 88.034-001, Florianópolis/SC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar de hoje

(até às 17 hs do dia 13/11/2018), sob pena de INABILITAÇÃO.

Pregoeiro 06/11/2018 15:43:19 Para o item 01:

Pregoeiro 06/11/2018 15:43:29 A pedido do setor requisitante – DTI do CREA-SC, e para fins de análise da documentação encaminhada, (...)

Pregoeiro 06/11/2018 15:43:58 (...) suspenderemos a presente sessão neste momento e retornaremos com a mesma amanhã (dia 07/11/2018), às
13:30 hs.

Pregoeiro 06/11/2018 15:44:32 Por favor, estejam conectados.

Pregoeiro 06/11/2018 15:44:42 Muito obrigado a todos.

Pregoeiro 07/11/2018 13:30:36 Boa tarde, senhores licitantes! Estamos reiniciando os trabalhos do Pregão Eletrônico n. 016/2018 deste CREA-SC.

Pregoeiro 07/11/2018 13:31:01 Para o item 01:

Pregoeiro 07/11/2018 13:31:25 Tendo sido analisado o produto ofertado pela Licitante LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA para o
item 01 deste certame, o setor requisitante – DTI do CREA-SC reprovou o mesmo sob o seguinte fundamento: (...)

Pregoeiro 07/11/2018 13:31:40 (...) Modelo Lenovo Thinkcentre M910q Tiny: Características técnicas mínimas: No mínimo 05 (cinco) interfaces USB
3.1 – o modelo ofertado apresenta apenas interfaces USB 3.0.

Pregoeiro 07/11/2018 13:31:56 Além disso, a proposta de preços encaminhada via Sistema oferta garantia balcão e localidade de entrega em
Fortaleza/CE.

Pregoeiro 07/11/2018 13:32:11 Assim, a proposta ofertada pela Licitante LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA para o item 01 será
desclassificada, com fundamento no item 10.13 – “c” do Edital, uma vez que o equipamento ofertado não atende a

todas as exigências técnicas constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital.

Pregoeiro 07/11/2018 13:33:57 Retornaremos à fase de desempate 7174, negociação, análise e aceitabilidade de propostas para o item 01.

Sistema 07/11/2018 13:34:06 O item 1 teve participação de empresas que atendem os requisitos estabelecidos nos incisos I, II e III do art.5º do
Decreto 7174 de 12/05/2010 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Clique em

“Desempate ME/EEP/7174” e mantenham-se conectados.

Sistema 07/11/2018 13:34:06 O item 1 terá desempate 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174".

Sistema 07/11/2018 13:34:06 Sr. Fornecedor SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 27093654000163, em cumprimento ao Decreto 7174
de 12/05/2010, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 1, inferior ou igual ao lance

vencedor, até às 13:44:06 de 07/11/2018. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".

Sistema 07/11/2018 13:39:12 Sr. Fornecedor SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 27093654000163, em cumprimento ao Decreto 7174
de 12/05/2010, alertamos novamente que você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 1,
inferior ou igual ao lance vencedor, até às 13:44:06 de 07/11/2018. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
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Sistema 07/11/2018 13:44:21 O item 1 teve o 1º desempate 7174 encerrado às 13:44:06 de 07/11/2018. O tempo expirou e o lance não foi enviado
pelo fornecedor SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 27093654000163

Sistema 07/11/2018 13:44:21 Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação
/admissibilidade"

Pregoeiro 07/11/2018 13:45:51 Para o item 01:

Pregoeiro 07/11/2018 13:46:10 Para FERNANDES TI E ELETRONICOS LTDA - Senhor licitante. Questionamos: há possibilidade de redução do valor
proposto para o item 01?

Pregoeiro 07/11/2018 13:50:19 Para FERNANDES TI E ELETRONICOS LTDA - Senhor licitante. Questionamos novamente: há possibilidade de redução
do valor proposto para o item 01?

Pregoeiro 07/11/2018 13:51:26 Para FERNANDES TI E ELETRONICOS LTDA - Aguardaremos mais 03 (três) minutos pela resposta, sendo que o silêncio
importará na manutenção dos valores e condições propostos.

Pregoeiro 07/11/2018 13:55:06 Para FERNANDES TI E ELETRONICOS LTDA - Ok. Obrigado senhor licitante.

Pregoeiro 07/11/2018 13:56:15 Senhor licitante FERNANDES TI E ELETRONICOS LTDA. Com relação ao item 01, e nos termos do item 10.1.2.1 do
Edital, (...)

Pregoeiro 07/11/2018 13:56:25 (...) solicitaremos neste momento o encaminhamento da proposta atualizada, nos moldes do Anexo III do Edital, (...)

Pregoeiro 07/11/2018 13:56:35 (...) acompanhada de prospecto, manuais técnicos, cartas do fabricante e/ou outros meios de comprovação oficiais do
fabricante com as características técnicas de todos os componentes do equipamento, como placa principal,

processador, memória, interface de rede, fonte de alimentação, (...)

Pregoeiro 07/11/2018 13:56:51 (...) disco rígido, unidade leitora de mídia óptica, mouse, teclado e vídeo, incluindo especificação de marca, modelo, e
outros elementos que de forma inequívoca façam a comprovação de que o equipamento ofertado atende a todas as

exigências técnicas constantes do Termo de Referência (Anexo I) do Edital. (...)

Pregoeiro 07/11/2018 13:57:02 (...) Serão aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes na Internet, em que constem o
respectivo endereço eletrônico. (...)

Pregoeiro 07/11/2018 13:57:16 (...) Conforme item 10.1.2.2 do Edital, deverá ser comprovado, também nesse momento, que o equipamento ofertado
possui a certificação EPEAT Silver ou Gold, conferível através da página www.epeat.net ou através de emissão de

certificação de entidade credenciada ao INMETRO, (...)

Pregoeiro 07/11/2018 13:57:32 (...) bem como que também possui a Certificação Energy Star 5.0 ou superior comprovada através do fabricante do
equipamento ou da página http://www.energystar.gov, sendo necessário identificar a marca e o modelo ou família do

equipamento. (...)

Pregoeiro 07/11/2018 13:57:46 (...) Nos moldes do item 10.1.2.3 do Edital, também deverão ser apresentados, nesse momento, os documentos que
comprovem o atendimento aos requisitos estabelecidos nos subitens 8.9.1 a 8.9.3 do Edital, nos termos do Decretos

nº 7.174/2010, (...)

Pregoeiro 07/11/2018 13:57:57 (...) devendo ser atendido o que dispõe os itens 10.1.2.4 a 10.1.2.5.2 do Edital. (...)

Pregoeiro 07/11/2018 13:58:23 (...) Para tanto, conforme item 10.3 do Edital, a Licitante FERNANDES TI E ELETRONICOS LTDA possuirá o prazo de 02
(duas) horas a contar da convocação deste Pregoeiro. (...)

Pregoeiro 07/11/2018 13:58:40 (...) Procederemos neste momento à convocação da Licitante FERNANDES TI E ELETRONICOS LTDA.

Sistema 07/11/2018 13:59:02 Senhor fornecedor FERNANDES TI E ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.376.056/0001-27, solicito o envio do anexo
referente ao ítem 1.

Sistema 07/11/2018 15:57:03 Senhor Pregoeiro, o fornecedor FERNANDES TI E ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.376.056/0001-27, enviou o anexo
para o ítem 1.

Pregoeiro 07/11/2018 15:59:49 Acusamos o recebimento do seguinte documento da Licitante FERNANDES TI E ELETRONICOS LTDA: Item 01.zip.
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Pregoeiro 07/11/2018 16:00:19 Para FERNANDES TI E ELETRONICOS LTDA - Com base no item 11.3.4 do Edital, questionamos: há a necessidade da
reabertura do prazo restante para o encaminhamento de mais algum documento complementar e/ou retificador

referente à sua proposta?

Pregoeiro 07/11/2018 16:01:44 Para FERNANDES TI E ELETRONICOS LTDA - Com base no item 11.3.4 do Edital, questionamos novamente: há a
necessidade da reabertura do prazo restante para o encaminhamento de mais algum documento complementar e/ou

retificador referente à sua proposta?

Pregoeiro 07/11/2018 16:01:55 Para FERNANDES TI E ELETRONICOS LTDA - Aguardaremos mais 03 (três) minutos pela resposta, sendo que o silêncio
importará na desnecessidade de reabertura do prazo.

Pregoeiro 07/11/2018 16:05:10 Para FERNANDES TI E ELETRONICOS LTDA - Ok. Obrigado senhor licitante.

Pregoeiro 07/11/2018 16:05:34 Procederemos à análise da documentação encaminhada.

Pregoeiro 07/11/2018 16:05:44 Por favor, permaneçam conectados.

Pregoeiro 07/11/2018 16:13:19 Em diligência, nos termos dos itens 10.9 e 11.14 do Edital, a documentação recebida será encaminhada ao setor
requisitante – DTI do CREA-SC para fins de análise. Por favor, permaneçam conectados.

Pregoeiro 07/11/2018 16:17:27 A pedido do setor requisitante – DTI do CREA-SC, e para fins de análise da documentação encaminhada, (...)

Pregoeiro 07/11/2018 16:18:00 (...) suspenderemos a presente sessão neste momento e retornaremos com a mesma amanhã (dia 08/11/2018), às
09:00 hs.

Pregoeiro 07/11/2018 16:18:50 Por favor, estejam conectados.

Pregoeiro 07/11/2018 16:18:58 Muito obrigado a todos.

Pregoeiro 08/11/2018 09:00:17 Bom dia, senhores licitantes! Estamos reiniciando os trabalhos do Pregão Eletrônico n. 016/2018 deste CREA-SC.

Pregoeiro 08/11/2018 09:01:19 Tendo sido analisado o produto ofertado pela Licitante FERNANDES TI E ELETRONICOS LTDA para o item 01 deste
certame, o setor requisitante – DTI do CREA-SC reprovou o mesmo sob o seguinte fundamento: (...)

Pregoeiro 08/11/2018 09:01:37 (...) Modelo DELL Optiplex 5060 SFF: Características técnicas mínimas: com volume máximo de 1.600 cm³; -
Considerando que o equipamento apresentado tem as dimensões de 29.0 x 9.26 x 29.2 cm, o volume total é de

7.841,37 cm³.

Pregoeiro 08/11/2018 09:01:58 Assim, a proposta ofertada pela Licitante FERNANDES TI E ELETRONICOS LTDA para o item 01 será desclassificada,
com fundamento no item 10.13 – “c” do Edital, uma vez que o equipamento ofertado não atende a todas as exigências

técnicas constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital.

Pregoeiro 08/11/2018 09:02:57 Retornaremos à fase de negociação, análise e aceitabilidade de propostas para o item 01.

Pregoeiro 08/11/2018 09:04:54 Para SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante. Questionamos: há possibilidade de redução do valor
proposto para o item 01?

27.093.654/0001-63 08/11/2018 09:07:17 Bom dia! Infelizmente já estamos no nosso mínimo.

Pregoeiro 08/11/2018 09:08:39 Para SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Ok. Obrigado senhor licitante.

Pregoeiro 08/11/2018 09:11:52 Senhor licitante SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI. Com relação ao item 01, e nos termos do item 10.1.2.1 do
Edital, (...)

Pregoeiro 08/11/2018 09:12:06 (...) solicitaremos neste momento o encaminhamento da proposta atualizada, nos moldes do Anexo III do Edital, (...)

Pregoeiro 08/11/2018 09:12:20 (...) acompanhada de prospecto, manuais técnicos, cartas do fabricante e/ou outros meios de comprovação oficiais do
fabricante com as características técnicas de todos os componentes do equipamento, como placa principal,

processador, memória, interface de rede, fonte de alimentação, (...)

Pregoeiro 08/11/2018 09:12:37 (...) disco rígido, unidade leitora de mídia óptica, mouse, teclado e vídeo, incluindo especificação de marca, modelo, e
outros elementos que de forma inequívoca façam a comprovação de que o equipamento ofertado atende a todas as

exigências técnicas constantes do Termo de Referência (Anexo I) do Edital. (...)
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Pregoeiro 08/11/2018 09:12:54 (...) Serão aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes na Internet, em que constem o
respectivo endereço eletrônico. (...)

Pregoeiro 08/11/2018 09:13:19 (...) Conforme item 10.1.2.2 do Edital, deverá ser comprovado, também nesse momento, que o equipamento ofertado
possui a certificação EPEAT Silver ou Gold, conferível através da página www.epeat.net ou através de emissão de

certificação de entidade credenciada ao INMETRO, (...)

Pregoeiro 08/11/2018 09:13:35 (...) bem como que também possui a Certificação Energy Star 5.0 ou superior comprovada através do fabricante do
equipamento ou da página http://www.energystar.gov, sendo necessário identificar a marca e o modelo ou família do

equipamento. (...)

Pregoeiro 08/11/2018 09:13:49 (...) Nos moldes do item 10.1.2.3 do Edital, também deverão ser apresentados, nesse momento, os documentos que
comprovem o atendimento aos requisitos estabelecidos nos subitens 8.9.1 a 8.9.3 do Edital, nos termos do Decretos

nº 7.174/2010, (...)

Pregoeiro 08/11/2018 09:14:01 (...) devendo ser atendido o que dispõe os itens 10.1.2.4 a 10.1.2.5.2 do Edital. (...)

Pregoeiro 08/11/2018 09:14:17 (...) Para tanto, conforme item 10.3 do Edital, a Licitante SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI possuirá o prazo de 02
(duas) horas a contar da convocação deste Pregoeiro. (...)

Pregoeiro 08/11/2018 09:14:36 (...) Procederemos neste momento à convocação da Licitante SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI.

Sistema 08/11/2018 09:14:49 Senhor fornecedor SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.093.654/0001-63, solicito o envio do anexo
referente ao ítem 1.

Sistema 08/11/2018 10:52:41 Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.093.654/0001-63, enviou o anexo
para o ítem 1.

Pregoeiro 08/11/2018 10:54:06 Acusamos o recebimento do seguinte documento da Licitante SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI: PREGÃO CREA -SC
16.2018.zip.

Pregoeiro 08/11/2018 10:54:36 Para SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Com base no item 11.3.4 do Edital, questionamos: há a necessidade da
reabertura do prazo restante para o encaminhamento de mais algum documento complementar e/ou retificador

referente à sua proposta?

27.093.654/0001-63 08/11/2018 10:56:58 Sr. pregoeiro, não será preciso, Obrigada!

Pregoeiro 08/11/2018 10:57:59 Para SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Ok. Obrigado senhor licitante.

Pregoeiro 08/11/2018 10:58:27 Procederemos à análise da documentação encaminhada.

Pregoeiro 08/11/2018 10:59:03 Em diligência, nos termos dos itens 10.9 e 11.14 do Edital, a documentação recebida será encaminhada ao setor
requisitante – DTI do CREA-SC para fins de análise.

Pregoeiro 08/11/2018 11:04:25 Diante da necessidade de análise da documentação encaminhada e da proximidade do horário de almoço, para que os
senhores licitantes possam se desincumbir, momentaneamente, de ficar esperando conectados, suspenderemos a
presente sessão neste momento e retornaremos com a mesma na data de hoje (dia 08/11/2018), às 13:30 hs.

Pregoeiro 08/11/2018 11:05:26 Por favor, estejam conectados.

Pregoeiro 08/11/2018 13:30:15 Boa tarde Senhores Licitantes!!!!

Pregoeiro 08/11/2018 13:30:58 Estamos retomando os trabalhos do Pregão Eletrônico n. 016/2018 deste CREA-SC.

Pregoeiro 08/11/2018 13:32:01 Tendo sido realizada a análise pelo setor requisitante – DTI do CREA-SC da proposta e do produto ofertado pela
Licitante SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI para o item 01, obteve-se o seguinte resultado:

Pregoeiro 08/11/2018 13:32:20 A proposta de preços ofertada pela licitante SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI para o item 01 é aceitável, bem
como o objeto proposto atende às especificações do Edital.

Pregoeiro 08/11/2018 13:32:40 Passaremos à fase de habilitação para o item 01. Por favor permaneçam conectados.

Pregoeiro 08/11/2018 13:35:24 Analisaremos a habilitação para o item 01. Por favor, permaneçam conectados.
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Pregoeiro 08/11/2018 14:09:18 Realizadas as consultas previstas nos itens 11.2 e 11.3 – “a” do Edital (SICAF, TST, CNJ, Portal da Transparência e
TCU), verificadas as declarações firmadas perante o Comprasnet e analisada a documentação encaminhada via

Sistema, (...)

Pregoeiro 08/11/2018 14:09:31 (...) inclusive com a consulta aos sites emissores das referidas certidões negativas, na forma dos itens 11.8 e 11.14 do
Edital, bem como com fundamento no Acórdão 918/2014-Plenário-TCU, TC 000.175/2013-7, relator Ministro Aroldo

Cedraz, 9.4.2014, (...)

Pregoeiro 08/11/2018 14:09:45 (...) foi constatado que a empresa SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI cumpriu com todas as exigências de
habilitação trazidas pelo Edital. (...)

Pregoeiro 08/11/2018 14:09:54 (...) Portanto, com fundamento no item 11.18 do Edital, (...)

Pregoeiro 08/11/2018 14:10:03 (...) A licitante SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI é declarada habilitada e vencedora para o item 01 desta licitação.

Pregoeiro 08/11/2018 14:10:14 Senhor Licitante SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI. (...)

Pregoeiro 08/11/2018 14:10:25 (...) Conforme item 11.4.1 do Edital, os originais ou cópias autenticadas da proposta e, se for o caso, da procuração e
da identidade do procurador, (...)

Pregoeiro 08/11/2018 14:10:38 (...) deverão ser entregues no Departamento de Administração do CREA-SC, situado na Rodovia Admar Gonzaga, n°
2.125, bairro Itacorubi, CEP.: 88.034-001, Florianópolis/SC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar de hoje

(até às 17 hs do dia 19/11/2018), sob pena de INABILITAÇÃO.

Pregoeiro 08/11/2018 14:10:50 Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia.

Sistema 08/11/2018 14:11:01 Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de
´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.

Pregoeiro 08/11/2018 14:11:22 Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 08/11/2018 às 14:33:00.

Eventos do Pregão

Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 08/11/2018 14:11:01 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado Fechamento de
Prazo

08/11/2018 14:11:22 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 08/11/2018 às 14:33:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e
foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:38 horas do dia 08 de
novembro de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ALEXANDRE TIETZ LAIBIDA
Pregoeiro Oficial

DHONATAN FERNANDES
Equipe de Apoio

VANESSA CAVALCANTE DOS SANTOS
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