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PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  114/2011 - PR

88220-000

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA                   

AV. NEREU RAMOS, 134

ITAPEMA - SC

Processo Administrativo: 200/2011

Processo de Licitação: 200/2011

Data do Processo: 17/10/2011

OBJETO DA LICITAÇÃO:

ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as
propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Ao(s) 17 de Novembro de 2011, às 21:37 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA                   , reuniram-se os membros da
Comissão Especial de  Licitação, desiginada pela(o) Portaria nº 242/2011, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas
para fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  200/2011, Licitação nº 114/2011 - PR, na modalidade de
PREGÃO PRESENCIAL.

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PROJETORES (PROJEÇÃO ULTRACURTA) E COMPUTADORES PARA O
MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.

-Participante: 30219 BR1 DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE INFORMATICA LTDA

Item Especificação Preço TotalPreço UnitárioDescontoMarcaQtde CotadaUn.Med.

2 COMPUTADOR intel 56.500,00   1.130,00    0,0000BRLOGICLICIT50,00  UN
_________________________

Total do Participante --------> 56.500,00   

56.500,00   Total Geral ---------------------->

Tiago Moraes- Pregoeiro

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos 
representantes das proponentes.

COMISSÃO:

ITAPEMA,  17  de  Novembro  de  2011

 - ........................................ -

Parecer da Comissão: Às 13:00 (treze horas) do dia 12 (doze) de dezembro de 2011, o Pregoeiro nomeado pela Portaria 242/2011, Sr. Tiago
Moraes, reuniu-se no auditório do Paço Municipal com sua equipe de apoio para proceder a análise e o julgamento dos
recursos apresentados na Processo Licitatório 200/2011, Pregão Presencial 04.114.2011.  Iniciados os trabalhos,
constatou-se o acostamento aos autos de recurso interposto por C. CRISTINA LEÃO REGO INFORMÁTICA EPP, bem
como contrarrazões argumentativas apresentadas por PERFIL COMPUTACIONAL LTDA.  Após a análise das razões
apresentadas pelas partes, decido.  Preliminarmente, impende salientar que é dever da Administração invalidar,
espontaneamente ou mediante provocação, o próprio ato, contrário à sua finalidade, por inoportuno, inconveniente,
imoral ou ilegal.   In casu, há que se destacar o infeliz parecer do departamento técnico deste órgão, que
equivocadamente solicitou a desclassificação da proposta da ora recorrente por exigência técnica não prevista no ato
convocatório, ou seja, em razão do equipamento OPTOMA TW675UTI-3D não possuir rede WI-FI incorporada.   Por
outro lado, não menos importantes são os argumentos trazidos aos autos por PERFIL COMPUTACIONAL LTDA que
demonstram claramente que o equipamento da ora recorrida não atende aos requisitos mínimos constantes no anexo I
do edital em epígrafe, pelos seguintes motivos: a)CONECTIVIDADE. O projetor deve ter, no mínimo, as seguintes
conexões; 1 USB Tipo A, 1 USE Tipo E,(Não possui); b) Conexão Wireless via rede WI-FI b/g/n (Não possui); c) HDMI
1.3 (compatível com HDCP) (Não possui); d) COMPATIBILIDADE DE VÍDEO NTSC [J, M, 4,43, suporte a Closed
Caption (eCI a CC4),(Não possui - para Closed Caption é compatível apenas com CCI e CC2).   Face ao exposto, muito
embora haja prova cabal nos autos de que o equipamento apresentado por C. CRISTINA LEÃO REGO INFORMÁTICA
EPP não atende as especificações do edital, em razão do erro cometido pelo corpo técnico deste órgão e, ainda,
considerando a diferença de valor entre os equipamentos ofertados, decido pela revogação do item para que o
Departamento competente analise com mais cautela as reais necessidades do executivo municipal, justificando se for o
caso, a necessidade dos itens que ensejaram a desclassificação de C. CRISTINA LEÃO REGO INFORMÁTICA EPP,
para posterior lançamento da licitação.  Quanto ao item 2, decido pela adjudicação do mesmo ao respectivo vencedor.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão e redigiu-se a presente ata que vai assinada pelos
presentes. Encaminhe-se aos autos do Exmo. Sr. Prefeito para ratificação, salvo melhor juízo.


