
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7 REGIAO - SETOR DE

LICITACOES - (CE)

 

    Licitação: (Ano: 2014/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7 REGIAO / Nº

Processo: 6.119/2014)

 

     Às 10:01:50 horas do dia 05/08/2014 no endereço AV SANTOS DUMONT 3384, bairro

ALDEOTA, da cidade de FORTALEZA - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

ISABEL CRISTINA CAMPOS LOPES, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato

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

6.119/2014 - 2014/PE 038/14 que tem por objeto Registro de preços visando à eventual

aquisição de componentes periféricos comuns de equipamento de TI, mouses com

característica ergonômica e ortopédica, com serviço acessório de garantia técnica on site de

36 meses de duração.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Registro de preços visando à eventual aquisição de componentes periféricos

comuns de equipamento de TI, mouses com característica ergonômica e ortopédica, com

serviço acessório de garantia técnica on site de 36 meses de duração, conforme

especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência.

    Após a etapa de lances, COM DISPUTA EM SESSÃO PUBLICA, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Registro de preços visando à eventual aquisição de componentes periféricos

comuns de equipamento de TI, mouses com característica ergonômica e ortopédica, com

serviço acessório de garantia técnica on site de 36 meses de duração, conforme

especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência.

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/08/2014 15:10:17:771 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 1.400.000,00

04/08/2014 18:06:55:161 ORTHOVIA COMERCIO DE PRODUTOS DE
INFORMATICA LTDA.  R$ 215.000,00

04/08/2014 14:26:33:908 ARY FREITAS PEREIRA I NET INFORMATICA  R$ 202.000,00

04/08/2014 18:14:00:466 WORK VIX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME  R$ 202.000,00

04/08/2014 23:08:47:236 INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA - ME  R$ 135.990,00

04/08/2014 17:46:29:034 CLICK DATA SOLUCOES INFORMATICA LTDA ME  R$ 250.000,00

30/07/2014 13:23:35:518 LOGICA ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME  R$ 500.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance



 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 05/08/2014, às 10:46:13 horas, no lote (1) - Registro de preços visando à eventual

aquisição de componentes periféricos comuns de equipamento de TI, mouses com

característica ergonômica e ortopédica, com serviço acessório de garantia técnica on site de

36 meses de duração, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de

Referência. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/08/2014, às

10:12:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/08/2014, às 10:12:09 horas, no lote (1) - Registro de preços visando à eventual

aquisição de componentes periféricos comuns de equipamento de TI, mouses com

característica ergonômica e ortopédica, com serviço acessório de garantia técnica on site de

36 meses de duração, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de

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

seguinte: O coordenador - ISABEL CRISTINA CAMPOS LOPES - desclassificou o

fornecedor: WORK VIX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME. No dia 08/08/2014, às

12:41:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/08/2014, às 12:41:16 horas, no lote (1) - Registro de preços visando à eventual

aquisição de componentes periféricos comuns de equipamento de TI, mouses com

característica ergonômica e ortopédica, com serviço acessório de garantia técnica on site de

36 meses de duração, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de

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

seguinte: O coordenador - ISABEL CRISTINA CAMPOS LOPES - desclassificou o

fornecedor: INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA - ME. No dia 12/08/2014, às

08:38:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/08/2014, às 08:38:43 horas, no lote (1) - Registro de preços visando à eventual

05/08/2014 10:19:54:314 WORK VIX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME  R$ 135.900,00

04/08/2014 23:08:47:236 INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA - ME  R$ 135.990,00

05/08/2014 10:43:48:634 ARY FREITAS PEREIRA I NET INFORMATICA  R$ 201.867,00

05/08/2014 10:43:20:956 CLICK DATA SOLUCOES INFORMATICA LTDA ME  R$ 201.868,00

05/08/2014 10:23:03:825 LOGICA ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME  R$ 214.499,00

04/08/2014 18:06:55:161 ORTHOVIA COMERCIO DE PRODUTOS DE
INFORMATICA LTDA.  R$ 215.000,00

05/08/2014 10:08:28:963 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 499.999,00



aquisição de componentes periféricos comuns de equipamento de TI, mouses com

característica ergonômica e ortopédica, com serviço acessório de garantia técnica on site de

36 meses de duração, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de

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

seguinte: O coordenador - ISABEL CRISTINA CAMPOS LOPES - desclassificou o

fornecedor: ARY FREITAS PEREIRA I NET INFORMATICA. No dia 19/08/2014, às 09:00:46

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/08/2014, às 09:00:45 horas, no lote (1) - Registro de preços visando à eventual

aquisição de componentes periféricos comuns de equipamento de TI, mouses com

característica ergonômica e ortopédica, com serviço acessório de garantia técnica on site de

36 meses de duração, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de

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

alteração foi o seguinte: Valor readequado ao preço unitário. No dia 20/08/2014, às 12:54:20

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/08/2014, às 12:54:20 horas, no lote (1) - Registro de preços visando à eventual

aquisição de componentes periféricos comuns de equipamento de TI, mouses com

característica ergonômica e ortopédica, com serviço acessório de garantia técnica on site de

36 meses de duração, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de

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

seguinte: Decorrido o prazo previsto no item 14.1.1 do edital sem a manifestação de

qualquer licitante quanto à intenção de recorrer, esta Pregoeira adjudicou o objeto da

licitação ao licitante vencedor, com fulcro no inciso XX, do art. 4º, da Lei nº 10.520/02.

 

    No dia 20/08/2014, às 12:54:20 horas, no lote (1) - Registro de preços visando à eventual

aquisição de componentes periféricos comuns de equipamento de TI, mouses com

característica ergonômica e ortopédica, com serviço acessório de garantia técnica on site de

36 meses de duração, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de

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

empresa CLICK DATA SOLUCOES INFORMATICA LTDA ME com o valor R$ 201.867,60.

 

    No dia 07/08/2014, às 10:12:06 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CRISTINA

CAMPOS LOPES - desclassificou o fornecedor - WORK VIX COMERCIO DE

INFORMATICA LTDA ME, no lote (1) - Registro de preços visando à eventual aquisição de

componentes periféricos comuns de equipamento de TI, mouses com característica

ergonômica e ortopédica, com serviço acessório de garantia técnica on site de 36 meses de

duração, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência. O

motivo da desclassificação foi: A marca ofertada não atende a todas as exigências /

especificações contidas no termo de referência.



 

    No dia 08/08/2014, às 12:41:16 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CRISTINA

CAMPOS LOPES - desclassificou o fornecedor - INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA

LTDA - ME, no lote (1) - Registro de preços visando à eventual aquisição de componentes

periféricos comuns de equipamento de TI, mouses com característica ergonômica e

ortopédica, com serviço acessório de garantia técnica on site de 36 meses de duração,

conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência. O motivo da

desclassificação foi: A marca ofertada não atende a todas as exigências / especificações

contidas no termo de referência.

 

    No dia 12/08/2014, às 08:38:43 horas, o Pregoeiro da licitação - ISABEL CRISTINA

CAMPOS LOPES - desclassificou o fornecedor - ARY FREITAS PEREIRA I NET

INFORMATICA, no lote (1) - Registro de preços visando à eventual aquisição de

componentes periféricos comuns de equipamento de TI, mouses com característica

ergonômica e ortopédica, com serviço acessório de garantia técnica on site de 36 meses de

duração, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência. O

motivo da desclassificação foi: Não enviou proposta e documentos de habilitação.

 

        No dia 20/08/2014, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da

ata: 

 

    Não houve interessados para o cadastro de reserva.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

ISABEL CRISTINA CAMPOS LOPES

Pregoeiro da disputa

 

CELIO RICARDO LIMA MAIA

Autoridade Competente

 

CLARA DE ASSIS SILVEIRA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
09.274.783/0001-76 ARY FREITAS PEREIRA I NET INFORMATICA

12.431.149/0001-04 CLICK DATA SOLUCOES INFORMATICA LTDA ME

16.867.118/0001-51 INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA - ME

16.576.087/0001-80 LOGICA ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME



08.796.169/0001-01 ORTHOVIA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.

03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

13.195.832/0001-52 WORK VIX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME


