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ATÀ DE SESSAO PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO,
RÉcÉBtMENTo Dos ENVFIopFs "t- L 2", euÁust r
ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS, FASE DE LÀNCES,
)ULGAMENTI on uaan raçÀo E ADIUDICAÇÃI,
REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL NO 04,/2020 SRP
FMS

Aos oito dias do mês de abril de dois mil e vinte, às oito horas, reuniram-se o
Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, nomeados pela Portaria no 59/2020, para
proceder à abertura da sessão referente ao Pregão 04/2020 SRP FIYS, o qual tem por
objeto o registro de preços para possível aquisição de mobiliário e equipamentos para

atender à demanda do Fundo Municipal de Saúde. Demonstraram interesse em
participar, solicitando o resgate do edital as empresas JLM DISTRIBÍDORA COMÉRcIo
E SERVIÇOS EIRELI, CONECT COMERCIAL, FAMESCO MóVEIS DO BRASIL LÍDA,
TECH MóVEIS E EQUI,PAMENTOS PARA ESCRITóRIO E ESCOLA EIRELI E GH
MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. No presente dia, constatou-se o comparecimento
das seguintes empresas, devidamente representadas: FAMESCO MOVEIS DO BRASIL
LTDA, inscrita no CNPJ 20.652.645/0001- 16, representada pelo Sr' I4ARçIO SANTOS
SILVA, portador do RG 1.050.781 SSP/SE; GH MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA,
inscrita no CNPJ 10.681.655/0001-26, representada pelo Sr. oSMAR ANTUNES DA

SILVA, portador do RG 777.?96 SSP/SE; JLM DISTRIBUIDoRA CoMERCIO E

SERVIçOS LTDA, inscrita no CNPJ 27 .602.029/OOO1-08, interessada em participar
credenciando o Sr. DANIEL CIGANO PAES, portador do RG 959.763 SSP/SE; NETwoRD
COMÉRCIO E SERVIçOS DE INFORMÁTICA EIRELI, iNSCTitA NO CNP]

08.014.310/0001-77, representada pelo Sr. CARLOS DOUGLAS SANToS SOUZA,
portador. do RG 1-390.726 SSP/SE; e TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI, inscrita no CNPI 32.300.17210001-77, representada
pelo Sr. MARLIO SANTOS I4ATOS, portador do RG 472.374-7 SSP/SE. Foi constatado que
as participantes atenderam aos termos editalícios, todas na condição de micro ou
pequena empresa, sendo declaradas credenciadas .para o certame Após o ato do
credenciamento, o representante da empresa GH MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
retirou-se da reunião, deixando protocolados os envelopes de proposta e habilitação. Em

seguida, foram solicitados e abertos todos os envelopes de proposta, sendo analisados o
vatores e a conformidade dos critérios exigidos no instrumento convocatório, send
constatado que foram todos atendidos e as propostas declaradas classificadas.

Í'N
sequência, deu-se início à fase de iances, e o pregoeiro que os solicitou verbalment
tendo obtido os melhores preços, a partir de negociações dirêtas com os representant S

das licitantes, onde obteve-se o resultado conforme mapa de rodadas anexo.
Por fim, o pregoeiro solicitou das licitantes vencedoras da fase de lances os envelo
contendo os documentos de habilitação. Após análise minuciosa aos documênto S

apresentados, identificou-se que foram cumpridas todas as exigências do instrumento
convocatório, sendo as licitantes declaradas habilitadas.
Desta forma, sagram-se vencedoras deste certame as empresas, conforme o quanto
dis sto na tabela a se U IT:

NETWORD COMERCIO E SERVI S DE INFORMATICA EIRELI
UNI

ESPECIFICAÇAO

Computador tipo desktop
padrão PC, que esteja em linha
de produção pelo fabrica nte;
com processador intel core i3
ou similar; disco rígido de
5009b; memória RAM de 8gb
de dois módulos idênticos de

T4ARCA/
MODELO

BRAZILPC/
ACER

UNID QTD
TOTAL
RR

Í.

\

,]

ITEM

5

4 b do tipo SDRAM ddr4

UNID 2 850,00

I

14.250,00
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2.l33YlHZ ou superior,
operando em dual channel;
placa mãe com arquitetura
ATX, MICROATX, BTX OU

MICROBTX, com pelo menos
um slot PCI-EXPRESS 2.0x16
ou superior, possuir sistema de
intrusão de chassis, com
acionador instalado no
gabinete, adaptador de vídeo
integrado com no mínimo 1gb
de memória, possuir su porte
directx 10.1 ou su perior,
suportar monitor estendido,
possuir no mínimo duas saídas
de video, sendo pelo menos
uma digital do tipo HDMI,
display PORT ou DVI; unidade
combinada de gravação de
disco ótico CD, DVD rom;
teclado usb, abnt2, 107 teclas
(com fio) e mouse USB, 800
DPI, com dois botões e scroll
(com fio); monitor led de 19"
(widescreen 16:9); interfaces
de rede 10/100/1000 e WIFI
padrão IEEE 802.11 b/S/n;
sistema operacional Windows
10 pro (64 bits); fonte
compatível e que suporte toda
a configuração exigida no item;
gabinete e periféricos deverão
funcionar na vertical ou
horizontal; todos os
equlpamentos ofertados devem
possuii gradações neutras da
cor preta; todos os
componentes devem ser novos,
sem reforma ou
recond iciona mento, garantia de
12 meses
Impressora laser
monocromática que esteja em
linha de produção pqlo
fabricante, formatos
suportados A4, Carta, A5 e
ofício, com resolução mínima
de 1200x1200DPI, velocidade
de impressão mínima de
35PPM, capacidade de entrada
para 200 páginas, ciclo mensal
de 50.000 páginas, com

2

\
2

UNID6

conectividade USB ethernet

HP 2.390,00

rt\

4.7AO,OO
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10/100/100 e WIFI 802.11
b/g/n, com função automática
de impressão frente e verso
automática, novo, sem reforma
ou recond iciona mento, garantia
de 12 meses

Valor total da em resa
JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVI OS LTDA

v. Ltrulr
QTD. R

6

1 ' 1.544,00

1 .29 5,00

Valor total da em resa
TECH M VEIS E E UIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI

ESPECIF]CAÇAO R

Arquivo em aço com 04
gavetas para pasta suspensa
tamanho ofício, com puxadores
estampados nas gavetas,
fechadura cilíndrica com
travamênto simultâneo das
gavetas, sistema de
deslizamento das gavetas por
carrinho telescópico,
confeccionado em chapa de
aÇo, tratado pelo processo
anticorrosivo à base de fosfato
de zinco e pintura eletrostática
a pó, na cor cinza, dimensões
aproximadas:
1335mmx470mmx570mm
AxLXP

Cadeira fixa, sem braços, com
assentô e encosto
confeccionados em
polipropileno na cor verde,
estrutura com tratamento
antiferruginoso e pintura epóxi
na cor reta

9.755 00

R$,

HERGOFLEX

1 .310,00

105,00 840,00

285,00 285,00

t

8

I

R

19.030 00

V. TOTAL

7 .770,OO

1 .544,O0

44t ,OO

I.4ARCA/
MODELO

UNIDITE14

UNIDAG RATTO
ECST12FR41

UNlD

Ar-condicionado split 12,000
btus, frio, 22ov, serpentina
confeccionada em cobre, com
certificação A em consumo

ético pelo INMETRO
Refrigerador vertica l, com uma
porta, capacidade mínima para
260 litros, na cor branca,
voltagem 127V ou bivolt

ene rg

CONSUL
CRA3OHB

VENTIOSOL
NEW 50 CM

UNID11

Ventilador de parede, 50cm de
diâmetro, com 3 ou 4 hélices,
bivolt ou L27v, potência
mínima de 200w

MARCA/
MODELO

UNID.]TEN,]

PANDIN2 UNID

UNID3

4 HERGOTLEX UNID 1

2

N

655,00

ESPECIFICAçÃO

10

t47 ,OO

V. UNIT. V. TOTAL
QTD.

l

L{/

Cadeira giratória com braços e
rod ízios, assento e encosto

3

\
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confeccionado em espuma
injetada com no mínimo 40mm
revestidos em courvin na cor
preta, estrutura com
trata mento antiferruginoso e

intura e oxr na cor reta
Longarina quatro lugares, sem
braços, com assento e encosto
confeccionados em
polipropileno na cor verde,
estrutura com trata mento
antiferruginoso e pintura epóxi

350,00 1.400,00

na cor reta
Longarina três lugares, sem
braços, com assento e encosto
confeccionados em
polipropileno na cor verde,
estrutura com tratamento
antiferruginoso e pintura epóxi

350,00 3.150,00

na cor reta

289,00 r.734,00

Valor total da em resa 8.719
O valor global do certame perfaz a importância de R$ 37.504,00 (trinta e sete mil,
q u inhentos e quatro reais).
Depois de declarados os vencedores, não havendo manifestação imediata e motivadã da

intenção de interposição de recurso, decaiu-se do direito ao mesmo.
Nada mais havendo a tratar deram-se por encerrados oS trabalhos da reunião, lavrando-
se a presente ata, cuja segue assinad pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitantes
presentes.

FRANC SSIS SILVEIRA CRUZ
oel

.J

LUIZ H S MACHADO
de apoio

4

9

6

E

P

Licita ntes:

TECH MóV
CNPJ 32.30

IPA E E ESCOLA EIRELI, inscrita no
a pelo Sr. MARLIO SANTOS MATOS, portador do

IL
/OOOL-77 , represent
P/SE

0

1

HERGOFLEX7

8

UNID

UNID

UNIDHERGOFLEX9

Mesa para escritório, com duas
gavetas (com fechadura e
chaves), confeccionada em mdf
ou mdp, medindo
a proximada mente:
120x60x70cm (LxPxA)

RG 472.314-7

4

HERGOFLEX

00

ÀJ
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LTDA, inscrita no CNPI 20.652.645/Oo0I-!6,IDO B
rep a pelo . MARCI NTOS SILVA, portador do RG 1.050.781 SSP/SE

N M clo E SERVrçOS DE INFORUÁrrCa ErRELr, inscrita no CNPJ

08.014.310/0007-77, representada pelo Sr. CARLOS DOUGLAS SANTOS SOUZA,
portador do RG 1.390.726 S E

d

?u-^I
D E SERVIçOS LTDA, inscrita no CN P]

presentada lo Sr. DANIEL CIGANO PAES, portador do RG27 .602.O29lOOOt-08,
959.763 SSP/SE
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