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ATA DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Aos oito dias do mês de setembro do ano de Dois Mil e Dezessete, na Sala do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de São 
Vicente do Sul, reuniram-se, a partir das oito horas, o Pregoeiro e Equipe de Apoio para julgar o Procedimento Licitatório da Pregão Presencial nº 
24/2017, relativo ao recurso administrativo interposto pela empresa PERFIL COMPUTACIONAL LTDA e a contestação do mesmo pela empresa 
VERLIN & PIONTKOSKI LTDA. O recurso interposto pede a desclassificação da proposta da empresa VERLIN & PIONTKOSKI LTDA para o item 
5 do presente certame, alegando que o mesmo não atende as exigencias do edital, quanto a descrição do equipamento. Analisando o recurso 
interposto e a contestação do mesmo, bem como o parecer técnico emitido pela Coordenadoria de Tecnologia de Informação e o parecer jurídico 
emitido pela Assessoria Jurídica desta Prefeitura, onde ficou demonstrado que a proposta do equipamento apresentado para o item em questão 
não atende o solicitado no edital pelos seguntes motivos: Chipset apresentado INTEL B250 não atendde a especificação de VPRO. No sub item 4 
pede-se 10 portas USB, porém o modelo "OPTPLEX 3050" ofertado pela emprese VERLIN & PIONTKOSKI LTDA possui apenas 8 portas USB, 
portanto, em desacordo com o exigido no edital. Diante disso, julgamos procedente o recurso interposto pela empresa PERFIL COMPUTACIONAL 
LTDA, desclassificando a empresa VERLIN & PIONTKOSKI LTDA para o item 5 do certame, reclassificando as propostas: 

Empresa: ATMSUL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 13023

Item Qtde. Unid. Produto Marca Valor Unit. Valor Total

1  25,00 UN Teclado USB padrão ABNT-2 com conjunto de no mínimo 104 teclas incluindo 
teclado numérico e teclas de função, compatível com:Windows 
XP/Vista/7/8/10/MacOS_X/ Linux_2.6

POWER X 23,00000 575,00

2  25,00 UN Mouse óptico USB com 3 botões (Direito, Esquerdo, Rolagem), com no mínimo 
800 DPI, compatível com:Windows XP/Vista/7/8/10/MacOS_X/Linux_2.6. 

BRAILE 11,00000 275,00

Total dos Produtos 850,00

Empresa: LEO I. CASTRO E CIA LTDA ME - 13021

Item Qtde. Unid. Produto Marca Valor Unit. Valor Total

3  30,00 UN Estabilizador de energia de potência nominal mínima de 1000 VA, freqüência 
nominal 60hz.tensão nominal de entrada 220 V. Tensão nominal de saída 110 
V.

TS SHARA 126,00000 3.780,00

4  10,00 UN Estabilizador de energia de potência nominal mínima de 3000 VA, freqüência 
nominal 60hz.tensão nominal de entrada 220 V. Tensão nominal de saída 110 
V.

ENERMAX 458,00000 4.580,00

7  3,00 UN Impressora Multifuncional de jato de tinta colorida com tecnologias exclusivas 
que ofereçam soluções econômicas e sustentáveis, multifuncional que possui 
diversos ferramentas facilitadoras para todo o tipo de trabalho. Bivolt, 
impressões em preto e branco ou colorido, que garanta imagens em alta 
definição com até 5760 x 1440 dpi. Funções: impressoras, escanner e 
copiadora. Conexão Wi-fi, impressões, digitalizações de documentos sem a 
necessidade da conexão de fios. Apenas, utilizando computador compatível 
com rede Wi-Fi, que ofereça alto rendimento de impressões para cada garrafa 
de tinta conseguindo imprimir até 4.500 páginas em preto e branco e 7.500 
páginas coloridas, em alta definição, com capacidade mínima de tinta de 70ml. 
Suporte à impressão no formato até tamanho A4. Velocidade de impressão 33 
ppm em preto e 15 ppm em cores. Scanner, com resolução 1200 x 2400 dpi, 
digitalizar para PDF. Conectividade conexões: USB 2.0 de alta velocidade / Wi-
Fi, Compatibilidade: Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8/8.1, 
Mac OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.x, 10.10.x Junto com a Impressora 
deverá acompanhar: 2 Kit de tintas originais com 8 tubos de 70 ml específicos 
ao item (2 preto, 2 ciano, 2 magenta, 2 amarelo), 1 cabo de alimentação, CD de 
Instalação, Guia de Instalação Rápida, Manual do Usuário e Cabo USB.. Mais 
um Kit de tintas originais com 4 (preto, ciano, magenta, amarelo)tubos de 70 ml, 
específico ao item. Garantia mínima de 1 ano.

EPSON 1.157,00000 3.471,00

Total dos Produtos 11.831,00

Empresa: PERFIL COMPUTACIONAL LDTA - 10367

Item Qtde. Unid. Produto Marca Valor Unit. Valor Total

5  30,00 CJ Micro computador Desktop: 1. Processador: a)   Com     arquitetura     x64, 2     
núcleos físicos(cores) e  4  threads, memória  cache  de  no  mínimo  6  mb,  
frequência de  clock  de  no  mínimo  3.4ghz (com tecnologia de aumento de 
frequência conforme demanda automaticamente, semelhante ao “Turbo boost 
Intel”) ;  cooler  para  o processador  de  fabricação  ou  de  fornecimento  em  
regime  de OEM pelo respectivo fabricante do computador ou sistema de 
ventilação  do  processador  desenvolvido  pelo  fabricante  do equipamento; 
soquete 1151. 2. Fonte  de  alimentação. a)  fontes  com  potência    suficiente 
para o funcionamento do computador na configuração máxima suportada; b)  
faixa de  tensão  de  entrada  bivolt  à  60hz,  com  seleção automática  de 
tensão,   capaz   de   sustentar   a   configuração   máxima   do computador , 
PFC ativo comprovado 3. Memória RAM: a) possuir no mínimo 8 gb de  
memória ram DDR4 2400 mhz configurada para operar em canal duplo(dual 
channel); 4 . Circuitos integrados (chipset) e placa mãe: a) possuir slot 2 dimm 

DELL 4.500,00000 135.000,00
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Item Qtde. Unid. Produto Marca Valor Unit. Valor Total
DDR4.   b) possuir mídia de  instalação  dos  drivers  da  placa  mãe; c) suporte 
a soquete 1151; 5. Portas de comunicação: a)01 (uma) porta  serial; b)  01  
(uma)  porta  paralela  (opcional); c)  possuir, no  mínimo,  10  (dez)  portas  usb  
versão  2.0,  sendo  que  pelo menos   4(quatro)   estejam   localizadas   na   
parte   frontal   do computador; d)  possuir  1  (uma)  porta  da  interface  de  
rede  padrão  rj-45  sendo  a  interface  de  rede  ethernet  integrada  a placa   
mãe; e) possuir slots PCI express 2.0 e 3.0. Suporte a vPRO e RAID. 6. 
Interfaces   de   rede: a)   porta   RJ45, operar automaticamente nas velocidades 
de comunicação de 100/1000 mbps, bem  como  no  modo  full-duplex; 7. 
Controladora de vídeo: a)  Integrado/controlado pelo processador. 8. 
Controladora de áudio: a) padrão hda (high definition audio), com autofalante 
interno ao gabinete; 9 .Disco  rígido: a)  possuir  1  (uma)  unidade  de  disco  
rígido interno   ao   gabinete; b)   disco   rígido   padrão   sata II com capacidade 
mínima de armazenamento de 500gb, 7200 rpm, 8 mb  cache; 10 .Unidade  
óptica: a)  possuir  01  (uma)  unidade óptica gravadora dvd+/-rw interna ao 
gabinete; 11 Monitor: a) Monitor vídeo com tela tipo matriz ativa-tft LCD ou LED, 
de no mínimo 19,5 polegadas; b) bivolt automático, garantia mínima de 3 anos; 
12. Gabinete: a) Gabinete do tipo SFF , com autofalante interna e manutenção 
Tooles , sem a necessita de ferramentas para abertura e manutenção do 
equipamento. 13. Sistema Operacional: a) Computador deve ser entregue com 
01 licença perpétua do sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional 
64 bits, versão em português do brasil, bem como com a mídia de instalação do 
sistema operacional fornecido. Licença Original.  14. Componentes; a) Os 
componentes CPU , TECLADO , MOUSE e MONITOR devem ser do mesmo 
fabricante , não sendo aceito regime de O&M , CPU e Monitor deverão ter 
EPEAT GOLD e HCL  Microsoft.  15. Garantia; a)suporte técnico para qualquer 
fim, inclusive para o respectivo deslocamento do responsável,  garantia  total  
contra  defeitos  de fabricação e/ou montagem, abrangendo todas e quaisquer 
peças ou componentes, com reposição integral de 3 anos

Total dos Produtos 135.000,00

Empresa: ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME - 9778

Item Qtde. Unid. Produto Marca Valor Unit. Valor Total

6  3,00 UN Impressora colorida com tecnologias exclusivas que ofereçam soluções 
econômicas e sustentáveis, Bivolt, impressões em preto e branco ou colorido, 
que garanta imagens em alta definição com até 5760 x 1440 dpi, que ofereça 
alto rendimento de impressões para cada garrafa de tinta conseguindo imprimir 
até 7100 páginas em preto e branco e 5700 páginas coloridas, em alta 
definição, com capacidade mínima de tinta de 70ml. Suporte à impressão no 
formato até tamanho A3+. Velocidade de impressão 30 ppm em preto e 17 ppm 
em cores. Conectividade conexões: USB 2.0 de alta velocidade / Wi-Fi, 
Compatibilidade: Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8/8.1, Mac 
OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.x, 10.10.x. Junto com a Impressora deverá 
acompanhar: 2 Kit de tintas originais com 8 tubos de 70 ml específicos ao item 
(2 preto, 2 ciano, 2 magenta, 2 amarelo), 1 cabo de alimentação, CD de 
Instalação, Guia de Instalação Rápida, Manual do Usuário e Cabo USB. 
Garantia mínima de 1 ano

EPSON 3.015,00000 9.045,00

Total dos Produtos 9.045,00

Empresa: TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP - 8160

Item Qtde. Unid. Produto Marca Valor Unit. Valor Total

8  1,00 CJ Micro computador Desktop: 1) Processador: a) Com arquitetura 64bits, memória 
cache de  no  mínimo 4 mb, frequência de clock de no mínimo  3.2 ghz (com 
tecnologia de aumento de frequência conforme demanda automaticamente, 
semelhante ao "Turbo boost Intel"); cooler para  o processador de fabricação ou 
de fornecimento  em regime de OEM pelo respectivo fabricante do processador 
ou sistema de ventilação do  processador desenvolvido pelo fabricante do 
equipamento; soquete AM3+; 2. Fonte  de  alimentação: a) fontes com potência 
suficiente para o funcionamento do computador na configuração máxima 
suportada; b) faixa de  tensão de entrada bivolt à 60hz, com seleção  manual 
ou automática de tensão, capaz de   sustentar a configuração máxima do 
computador; 3. Memória RAM:  a) possuir no mínimo 8gb de  memória ram 
DDR3 configurada para operar em canal duplo(dual channel); 4 . Circuitos 
integrados (chipset) e placa mãe: a) possuir no mínimo slot 2 dimm DDR3. b) 
possuir mídia de  instalação  dos  drivers  da  placa  mãe; c) suporte a soquete 
AM3+; 5. Portas de comunicação: a) 01 (uma) porta  serial; b) 01  (uma)  porta  
paralela  (opcional); c) possuir, no  mínimo,  06  (seis)  portas  usb  versão  2.0,  
sendo  que  pelo menos   2(duas)   estejam   localizadas   na   parte   frontal   do 
computador; d) possuir  1  (uma)  porta  da  interface  de  rede  padrão  rj-45  
sendo  a  interface  de  rede  ethernet  integrada  a placa   mãe; e) possuir slots 
PCI express 2.0 e 3.0. 6.Interfaces   de   rede: a) porta RJ45, operar 

COMPUSONIC 5.677,00000 5.677,00
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Item Qtde. Unid. Produto Marca Valor Unit. Valor Total
automaticamente nas velocidades de comunicação de 100/1000 mbps, bem  
como  no  modo  full-duplex  ; 7. Controladora de vídeo: a) Placa de vídeo 
dedicada de no mínimo 4GB DDR5, com no mínimo de 256bits, com saída DVI. 
8. Controladora de áudio: a) padrão hda (high definition audio); 9. Disco  rígido: 
a)  possuir  1  (uma)  unidade  de  disco  rígido interno   ao   gabinete; b) disco 
rígido padrão sata II com capacidade mínima de armazenamento de 1 tb, 7200 
rpm, 8 mb  cache; 10. Unidade  óptica: a)  possuir  01  (uma)  unidade óptica 
gravadora dvd+/-rw interna ao gabinete; 11. Monitor: a) Monitor vídeo com tela 
tipo matriz ativa-tft LCD ou LED, de no mínimo 20 polegadas; b) bivolt 
automático, garantia mínima de 2 anos; c) com conexão VGA e DVI. 12. Som: a) 
Caixinhas de som com alimentação por usb. 13. Sistema Operacional:  a) 
Computador deve ser entregue com 01 licença perpétua do sistema operacional 
Microsoft Windows 10 Professional 64 bits, ver são em português do brasil, bem 
como com a mídia de instalação do sistema operacional fornecido. Licença 
Original  14 Garantia; a) suporte técnico para qualquer fim, inclusive para o 
respectivo deslocamento do responsável,  garantia  total  contra  defeitos  de 
fabricação e/ou montagem, abrangendo todas e quaisquer peças ou 
componentes, com reposição integral de 2 anos

Total dos Produtos 5.677,00

Empresa: VERLIN & PIONTKOSKI LTDA - 13020

Item Qtde. Unid. Produto Marca Valor Unit. Valor Total

9  12,00 UN Impressora Multifuncional Laser Mono cromática (Imprimir, copiar, digitalizar), 
com ciclo mensal mínimo de de 8.000 páginas A4, com suporte a 
impressão/digitalização direta via USB (pen drive), suporte a impressão 
frente/verso automático, com badeja superior para cópia/digitalização 
automática superior. Deverá conter 1 toner original especifico ao item. Garantia 
mínima de 1 ano.

LEXMARK 1.574,00000 18.888,00

Total dos Produtos 18.888,00

Fica marcada a data do dia 14/09/2017, as 14 horas, na Sala de Licitações desta Prefeitura Municipal, para a abertura do envelope de nº 2 - 
Documentos de Habilitação da empresa PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, reclassificada para o certame. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pelo pregoeiro e a equipe de apoio e pelo Prefeito Municipal.

Elio Vlademir Heman Cezar 
  Pregoeiro - Portaria Nº 069/2017 de 27/07/2017

PAULO SERGIO RODRIGUES FLORES
Prefeito Municipal

EQUIPE DE APOIO

Geovani Merladete de Paulo Minussi
Contador

Fortunato Francisco Silva Franco
Almoxarife


