
  

  

FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 
  ] 

, Autarguia Municipal 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVICO Ne 77/2021 
  

NL ATA DE PREGAO PRESENCIAL N? 92021 
  

OBJETO: Oo presente Pregêo. Presencial tem como objeto a aduisic&o de 136 (cento e tinta 6. seis) 

` Ccomputadores do tip6 notebook, para o projeto de 'novacêo tecnologica e estrutural da Facuidade de 

Direito de S&o Bernardo do Campo. ' 
  

Aos treze dias de dezembro do ano dé dois mil e “inte e um, as nove horas e trinta minutos, no. 

*'Auditério Prof. Dr. Affonso Insuela 'Pereira da' Faculdade de Direito de Sêo Bernardo do Campo, 
reuniram-se a Pregoeira e a Eguipe de Apoio para a sessêo publica do Preg&o Presencial n* 9/2021, 

 bem como o Assistente Técnico TI (GED — 1.5), Sr. Lindbergh Simionato.  Compareceu ao certame as 

seguintes empresas: 
  

  

  

  

'EMPRESA TT. CNPJ/MF - REPRESENTANTE 
CENTERTEC NEGOCIOS, oo Leticia Thiago da Silva . 
SOLUCOES E TECNOLOGIA | 01.157.868/0001-62 |RG n" 42.417.601-4 SSPISP 
EIRELI-EPP - '| CPF ne 403.541.738-63 
  

- oo , .| Vinicius Bastos Cabelleira' 

PERFIL, COMPUTACIONAL LIDA.. . 02.643.216/0001-29  | RG n* 33.590.7 18-0 SSP/SP. 

 CPF.n* 314.931.858-02 

Os representantes da sipracitade. empresa “oram oredenciados e autorizados a prosseguir no 

certame, posto due cumpriram integralmente as exigências do item 3 do instrumento Gonvocatêrio, 

  

          
  

encerrando a etapa de credenciamento as nove horas e guarenta e um minutos. Em seguida, os. 

envelopes “A” e “B” foram solicitados. Passou-se 4 etapa de abertura do envelope “A” e & analise da 

Proposta Comarcial. Coube & Pregoeira e & Edguipe de Apoio examinar a compatibilidade da Proposta 

Comercial cCOM.o objeto licitado, sendo aue o prego global proposto foi o seguinte: ' . 

Valor médio obtido em pesaguisa de mercado: 

` Valor Unitêrio: R$ 7.408,33 
: Valor Global R$ 1.007.532,88 

oo  LICITANTE - PRECO PROPOSTO GLOBAL 

13 |T PERFIL GOMPUTACIONAL LTDA. oo OR$ 1.043.460,00 

-| CENTERTEG NEGOCIOS,.. SOLUGGES E ' 

TECNOLOGIA EIRELI - EPP ' R$ ! 094 745,60. 

A Pregoeirs registra due a empresa PERFIL GOMPUTAGIONAL TOR. partcpou somente da cota 

principal, oferfando na integralidade as 102, (cento e duas) unidades do item, e a empresa 

CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI - EPP participou de ambos os itens 

  

/ 
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previstos. Ainda, verificou-$e:dgue ambas as Propostas Comerciais apresentadas uitrapassaram o valor. 

-médio global e unitêrio obtido em pesauisa de mercado. Insta salientar gue houve a analise técnica da 

Proposta Comercial pelo Assistente Técnico TI (GFD - 1.5), Sr. Lindbergh Simionato, sendo due: 1) o 

` eduipamento ofertado pela CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI — EPP, 

`nêo atendeu as exigéncias têcnicas do Anexo | — Termo de Referência, especificamente guanto-ao 

item 6 (Wit 6). @uanto aos eguipamentos ofertados pela licitante PERFIL COMPUTACIONAL LTDA. 

` atenderam. integralmente as exigëncias técnicas. Desta forma, a Pregoeira, com. base na analise * 

. técnica obtida, declarou a empresa CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI — 

. EPP. desclassificada, fundamentada no item 7.5.1. do Edital do Pregêo Presencial ne 2021, Ao 

continuo, a Pregoeira manitestou a seguinte elassificacêo definitiva: 

Vo   
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 FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 
' Autarauia Municipal 

. PROCESSO.DE COMPRA E/OU SERVYO N 742021 mar . os 
  

    
  

  

 CLASSIFICACAO. N NN PRECO PROPOSTO | PRECO PROPOSTO.| 
 DEFINITIVA f ad UNITARIO. ` -| ` GLOBAL 

18  PERFIL COMPUTACIONAL LTDA R$ 10. 230, 00 R$ 1043460,00 
| CENTERTEC NEGOCIOS, " 

2a. |SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI| DESCLASSIFIGADA 
j —EPP '     
  

`Ato continuo, a Pregoeira COMUNICoUu as fotantes presenties guanto- ao nio atendimento ao preco, 

maximo unitêrio e global da presente licitac&o. Desta forma, passou-se a etapa de negociaco, sendo. 

due a empresa PERFIL COMPUTACIONAL LTDA. informou a impossibilidade: de reducao de precos, 

resultando infrutifera a negociacêo. Sendo assim, restou a& Pregoeira declarar FRACASSADO o 

Pregao Presencial n 9/2021. A empresa CENTERTEC' NEGOGIOS, SOLUCOES E. TECNOLOGIA 

EIRELI - EPP manifestou o interesse de vistas ao' Processo Administrativo de Compra/Servico n9 

7712021, ficando registado o enderego eletrênico leticia@centertec.com.br para envio do acesso digital 

`.. ao contetido solicitado. Indagada sobre a intenc&o de recorrer, a licitante CENTERTEC NEGOCIOS, 

N 

ie SOLUCOES. E TECNOLOGIA EIRELI- EPP manifestou interesse em recorrer guanto & “restric&o da 

' especificacao técnica como um, todo dos eguipamentos; visto gue restringe a. uma sê marca de 

eguipamento.”, sendo informada do prazo de 3 (três) dias, contados do dia subseguente em gue 

houver. expediente na Faculdade para interposig&o da '`peca recursal.. J& a empresa PERFIL 

-COMPUTAGCIONAL LTDA. declinou do direito ao exercicio do direito recursal. Nada mais havendo a 

tratar, foi encerrada a sessêo i     

    

da . . ` Eauipe i de | Appio pelo  representante da 

 licitante. ana UI ma! ERROR ER INN 

N oo MICHELLE HELENO A , ELLO MV 

UUR . Preggela a 

oo 'NAIARA REGINALIRA PARIA LA” CARRAMASCHI CORREA 
Membro Eduipe de Apoio - embro Eauipe de Apolo 

! ALVES ' , REA ISABEË ` LINDBERGH SIMIONATO 

Assistente Admripistrativo Autêrauico " Assistente -Têcnico TL(GED — 1.5) 
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TT OCITANTE EN OO OREPRESENTANTE 
  

PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 
  

Se 

 CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUEOES E TECNOLOGIA 

EIRELI- EPP' 

  

  

        ' Leticia TRYbgo da Siva 
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