Adjudicação do Pregão Eletrônico
Unidade Compradora: Companhia de Informática de Jundiaí
PREGÃO ELETRÔNICO: 2/2015
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE 07 SERVIDORES - LICITAÇÃO COM COTA
Introdução

Após minuciosa análise das propostas apresentadas, conforme consta na ata de sess ão pública, a autoridade
competente torna público este ato de adjudicação em 06/05/2015.
Intenção de Recurso dos Licitantes
Licitante:

03.619.767/0001-91 - TORINO INFORMATICA LTDA

Data da intenção do recurso:
Situação da intenção do recurso:
Descrição:

13/04/2015 13:59:12
JULGADA
Temos intensão em interpor recursos, pois o resultado para o LOTE 01 não
é valido conforme podemos apresentar nas seguintes termos.
Na ATA de registro de preço, é informado que o sistema encerrou o item 1,
vejamos "Lote LOTE1 - COTA PRINCIPAL - Item 1 - Encerrado em
09/04/2015 10:15:54 - Ja em tela consta que o lance da empresa
INTERQUATTRI INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - foi
registrado em 09/04/2015 10:15:55 ou seja, como que o mesmo efetuou tal
lance, apos o sistema ter sido encerrado?! outro detalhe, mesmo que seja
valido, porque não foi atribuido mais 01 minuto adicional como informa o
sistema ao entrar em auto-encerramento?
Por estes motivos, afirmamos que o lance atribuido pela empresa
INTERQUATTRI INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - não é
valido, uma vez que foi realizado após o encerramento do item, ressaltamos
também que em nenhum momento no chat, foi registrado este, informando
que o lance foi efetuado.

Data da decisão:
Decisão sobre a intenção do recurso:

15/04/2015 14:33:03
ACOLHE

Recursos Apresentados

Não houve recurso.
Julgamento da Licitação / Adjudicação

À vista dos elementos informativos constantes do presente processo, em especial, a decisão da Comissão de Licitação
encarregada de julgar e processar o Pregão Eletrônico n° 002/2015 ADJUDICO E HOMOLOGO a licitação promovida
para Registro de preços para aquisição estimada de até 07 computadores, tipo servidores de Rack 1U ou 2U, conforme
condições, quantidades e características técnicas descritas noTermo de Referência, Anexo I, no seu Lote 02 - Cota
Reservada, para a empresa: VITTADELL CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TI LTDA no valor global de R$ R$ 49.990,00
(quarenta e nove mil novecentos e noventa reais)
Jundiaí, 30 de abril de 2015.
Gilberto Marcus Paulielo de Novaes
Diretor Presidente
Recursos Financeiros Alocados

Os recursos necessários para despesas decorrentes da presente licitação, irão onerar a(s) verba(s) devidamente
reservadas junto ao processo que cuida deste certame.
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Quadro de Resultados
Licitante: VITTADELL CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TI LTDA
LOTE 2 - COTA RESERVADA ME/EPP
Item Marca

Qtd. Comprada

Valor unitário (R$)

Valor total (R$)

1,00

49.990,0000

49.990,0000

Sub-total:

49.990,0000

TOTAL:

49.990,0000

2 DELL / POWEREDGE R630

Itens Cancelados / Revogados
LOTE 1 - COTA PRINCIPAL
Item
Data
06/05/2015 1 - SERVIDOR DE RACK 1U OU 2U (CONFORME
DESCRICAO EM ANEXO)

Justificativa

Acato o recurso da empresa TORINO
INFORMÁTICA LTDA e opto pela ANULAÇÃO do
Lote 01 - tendo em vista que em parecer a área
técnica confirma a detecção de falha de sistema e
em parecer jurídico a Assessoria também opina
pela anulação em vista do comprometimento da
competição.
Maria de Fátima Marchi Brotto
Pregoeira

Termo de Responsabilidade

Declaramos que nos procedimentos para o julgamento da presente licitação, foi observado integralmente o disposto na Lei
10.520/02, publicada no Diário Oficial da União do dia 17/07/02, no Decreto Municipal 21.263/08, publicado na Imprensa
Oficial do Município do dia 26/06/08, e nas normas do Edital.
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