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PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVICO N* 462021. 

ATA DE PREGAO PRESENCIAL NO 13/2021 

OBJETO- Aguisic&0 de eguipamentos de informêtica para a. Sec&o de GomUNIGaGES Social da 

  

  

Faculdade de Direito de Sêo Bernardo do Campo, sendo eles: a) 14 (guatorze) monitores LCD de. ' 
alta performance com, resolucao de 1920 X 1080: b) 7 (sete) computadores de alta a performance; € e 
Cc) 3 (três) mesas digitalizadoras para edic&o de materiais graficos. 
  

Aos dezessete dias do mêés de dezembro'do ano de dois mil e vinte e um, as Gatorze horas etrinta 

`.'minutos, na sala 08 do Edificio Barentz da 'Faculdade de Direito de Sê Bernardo do Campo, 

reuniram-se a Pregoeira e a Eduipe de Apoio para a sessêo publica do Preg&o Presencial n? 
-13/2021; bem como o Assistente-Técnico em Informatica da Coordenadoria de Tecnologia de 

Informacao (GFD-1.5), Sr. Lindbergh Simionato. A Pregoeira certifica gue a licitante ALLIMAC 
COMERCIO . DE. MATERIAIS EM GERAL EIRELI. ME entegou os. documentos : de 
credenciamento, bem como os envelopes “A” e "B”, As treze horas e vinte e um minutos na Sec&0 " 
de Compras e Contratos (SFD-109), embora nêo tenha comparecido a presente Sessêo Publica. 

trabalhos, a Pregoeira procedeu & analise dos documentos de credenciamento da empresa 
ALLIMAC COMERCIO. DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI ME, sendo certo de gue CUMPriu 

-`A  Pregoeira registra. due nenhuma licitante compareceu ao vertente certame. Iniciados os. 

integralmente as exigências do item. 3 do instrumento convocatêrio.. 'Ato continuo, passou-se & 
-etapa de abertura do envelope “A” e & analise do Anexo II - Proposta' Comercial. Coube a 
Pregoeira é & Eauipe de Apoio examinar a compatibilidade da Proposta Comercial com o objeto 

 licitado, sendo gue atendeu as exigências do item 4.do edital. A Pregoeira registra gue houve: 
` apenas oferta da licitante interessada para o item “C” - Cota Principal e. Cota Reservada (3 [três] 

mesas digitalizadoras para edic&o de nateriais graficos). Sendo assim, restou .a Pregoeira 
declarar FRACASSADO o Item “A”, Cota Principal e Cota Reservada (5 [cincol 
 computadores de alta performance) e oltem “B”, Cota Principal e Cota Reservada (10 [dez] 
monitores-LCD de alta performance com resolugao de 1920, X 1080) do Pregao Presencial n* 

 18/2021. Com relac&o6 ao Item “C”, Cota Principal e Cota. Reservada 3 (wês] r mesas s digitalizadoras ri 
para edicëo de materiais grêficos), o preco proposto foio seguinte: 
  

  

` Item “C”: 8 (trés) mesas digitelizadoras paraedicdo de materiais graficos 

i OS “Prego médio obtido em pesduisa de mercado 
. Preco Unitêrio: R$ 895,87 | 

" ad ME, `Preco Total Cota-Principal: R$ 1.791,94 
Er . . , Prego Total Cota Reservada: R$ 895,97 

Preco Total: R$ 2.687,91 
  

| BRECO PROBOSTO || PRECO PROPOSTO TOTAL 
LICHOANTE UNITARIO. : 
  

Vas   VALLIMAC . .'COMEÉRCIO.  ` DE |R$ 895,00 - Cota Principal: | R$ 1:790,00.- Cota Principal 
          | MATERIAIS EM GERAL EIRELI ME. |R$ 895,00 - Cota Reservada | R$ 895,00 - Cota Reservada 
  

Informatica da`Coordenadoria de Tecnologia de Informacêo (GFD-1.5),“Sr: Lindbergh Simionato, a 
dual. foi aprovada. tecnicamente. Ato continuo, abriu-se o Envelope “B” .(Documentos de 

Habilitacao) da licitante ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI ME, Apreciados 
os” documentos habilitatérios, mostraram-se em conformidade com O item MB da pesa editalicia,-. 

obtendo- se a seguinte classificacêo definitiva: 

ltem “C”: 3 (três) mesas digitalizadoras para edicBo de materiais graficos 
  

PRECO PROPOSTO 
VLICITANTE “UNITARIO PRECO PROPOSTO TOTAL 
  

        
aa 

  MATERIAIS EM GERAL EIRELIME |R$ 895,00 - Cota Reservada | R$ 895,00 -- Cota Reservadaf 
  
  

| Dessa forma, restou & Pregoeira declarar habilitada e vencedora para as Cotas Principa 
Reservada do Item “C”: 3 (três) mesas digitalizadoras para edicêo de materiais graficos a 

  

. lcitante ALLIMAC COMERCIO DE. MATERIAIS EM GERAL EIRELI ME, pelo preeo total de R$. 

ET 'GOMÊRCIO ` DE R$ 895,00 -'Cota Principal. R$ 1.790,00 - Cota sd 

oe ins salientar due houve a andlise técnica da Proposta. Comercial pelo Assistente Técnico em 

  

'



  

  

; | Or n mar 

t 

FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMFO 
  

ie Futarguia Munielpar- N 

` PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVICO N? 46/2021 ' | | 

2. 685,00 (dois mil,  seiscentos e oitenta e cinco reais! gue' eauivale a uma economia a de R$ 
2,91 (dois reais e noventa e um centavos),. representando. o percentual de reducao. de 

aproximadamente 0,11% (zero virgula onze por cento), com relag&o ao preco. médio obtido. 
em pesguisa de mercado, a saber: R$. R$ 2.687,31 (dois mil, seiscentos e oitenta e sete 

` reaise noventa e um centavos). Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessêo publica, as 
-. duinze horas, euja ata vai rubricada e assinada pela Pregoeira; pelos Membros da Eauipe de. 

Apolo. e  peo Assistente Têcnico. De ica (GrD; 3)  opvidado. REEN     

    

oe ANA CRISTINA OAKS 

 Membro. Eguipe de Apoio 

Ka Lana rd 
BIULIA CARRAMASCHI GORREA 

- Membro Eguipe de Fpoo. 

  

LINDBERGH SIMIONATO N 
, Te, Assistente Técnico em niomatee (GFD- 1: 5).


