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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Campus São Francisco do Sul - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-

nologia

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00001/2014 (SRP) 

Às 09:01 horas do dia 28 de março de 2014, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 80/2013 de 16/09/2013, em atendimento às disposições
contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao
Processo nº 23476000001201477, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00001/2014. Objeto:
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preço para eventual contratação de empresa especializada para a prestação
de SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/COPIADORAS.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento
às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para
classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: Informática - Locação Equipamentos
Descrição Complementar: IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA: Franquia de 3.000 (três mil) folhas/mês
(cada equipamento); Conforme descrição constante do Termo de Referência.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 56 Unidade de fornecimento: Un.
Valor estimado: R$ 210,1000 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 149,0000 e a
quantidade de 56 Un. .

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: Informática - Locação Equipamentos
Descrição Complementar: COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA: Franquia de 5.000 (cinco
mil) folhas/mês (cada equipamento); Conforme descrição constante do Termo de Referência.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 53 Unidade de fornecimento: Un.
Valor estimado: R$ 358,4300 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 274,0000 e a
quantidade de 53 Un. .

Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: Informática - Locação Equipamentos
Descrição Complementar: IMPRESSORA LASER COLORIDA: Franquia de 2.000 (duas mil) folhas/mês (cada
equipamento); Conforme descrição constante do Termo de Referência.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 19 Unidade de fornecimento: Un.
Valor estimado: R$ 1.193,9000 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 433,0000 e a
quantidade de 19 Un. .

Relação de Grupos

GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Valor estimado: R$ 53.446,4900 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 31.093,0000 .

Itens do grupo:

 1 - Informática - Locação Equipamentos

 2 - Informática - Locação Equipamentos

 3 - Informática - Locação Equipamentos

Histórico



Item: 1 - GRUPO 1 - Informática - Locação Equipamentos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte 

ME/EPP
Declaração 

ME/EPP/COOP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

08.735.676/0001-35 CADONA E
LUNARDI LTDA
- ME

Sim Sim 56 R$ 210,0000 R$ 11.760,0000 18/03/2014
08:35:37

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA: Franquia de 3.000
(três mil) folhas/mês (cada equipamento); Conforme descrição constante do Termo de Referência.

07.006.834/0001-53 MENEGATTI &
SATURNO
COMERCIO DE
COPIADORAS
LTDA - EPP

Sim Sim 56 R$ 210,0000 R$ 11.760,0000 27/03/2014
15:12:15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Laser Monocromática RICOH Afício SP 5200DN
Estabilizadores Software para gestão de impressão IBS Papercut

84.968.874/0001-27 ALMAQ
EQUIPAMENTOS
PARA
ESCRITORIO
LIMITADA

Não Não 56 R$ 210,0000 R$ 11.760,0000 27/03/2014
17:32:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA: MARCA: Lexmark
MODELO: MS-610dn Franquia de 3.000 (três mil) folhas/mês (cada equipamento); Capacidade mensal
de 100.000 páginas; Velocidade em papel padrão A4 ou carta de 50 ppm; Memória RAM com
capacidade de 256MB; Bandeja de saída tamanho A4 com capacidade de 250 folhas; Alimentador de
papel com uma bandeja com capacidade de 550 folhas, com capacidade de entrada de papel no
formato A4, carta e ofício; Frente e verso automático no formato A4, para impressões; Processador de
800 Mhz; Resolução de impressão de 1200 x 1200 dpi; Painel de Controle: frontal com botões, display
e leds para exibição do status operacional; Conformidade com Energy Star; Gerenciamento de uso,
controle de acesso e fila de impressão, com conexão direta à rede; Software para contabilização de
impressão POR USUÀRIO, 100 contas, com possibilidade de restrição por usuário; Software para
gestão remota, possibilitando a configuração, visualização de status e coleta de contadores do
equipamento via rede (interface web); N-BILLING. Possui todos os acessórios (software, hardware e
cabo de força), para conexão dos equipamentos em rede local de microcomputadores do IFC
atendendo os seguintes requisitos: Conectividade padrão rede 10/100/1000base TX e USB 2.0;
Protocolo de Rede: TCP/IP e SNMP; Compatibilidade com Windows XP/VISTA e superiores e LINUX
Kernel 2.4 ou superior; Linguagem de Impressão: PCL 5C OU SUPERIOR e Post Script 3;
Transformador de voltagem compatível com o local onde será instalada, se necessário; Manual de
operação completo em português; Atendimento técnico, instalação e instruções de uso serão
executados por técnicos representantes da empresa vencedora do certame, no local em que os
equipamentos estiverem instalados. Incluso: Transformador e Gabinete.

09.285.968/0001-86 A4 DIGITAL
PRINT LTDA -
EPP

Sim Sim 56 R$ 210,0000 R$ 11.760,0000 27/03/2014
23:41:26

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Franquia de 3.000 (três mil) folhas/mês (cada
equipamento); • Capacidade mensal mínima de 20.000 páginas; • Velocidade em papel padrão A4
mínima de 35 ppm; • Memória RAM com capacidade mínima de 256MB; • Bandeja de saída tamanho
A4 com capacidade mínima de 100 folhas; • Alimentador de papel com no mínimo uma bandeja com
capacidade mínima de 500 folhas, com capacidade de entrada de papel no formato A4, carta e ofício; •
Frente e verso automático no formato A4, para impressões; • Processador mínimo de 400 Mhz; •
Resolução de Impressão mínima de 1200 x 1200 dpi; • Painel de Controle: frontal com botões, display
e leds para exibição do status operacional; • Conformidade com Energy Star; Gerenciamento de uso,
controle de acesso e fila de impressão, com conexão direta à rede; • Software para contabilização de
cópias e impressão POR USUÀRIO, no mínimo 100 contas, com possibilidade de restrição por usuário;
• Software para gestão remota, possibilitando a configuração, visualização de status e coleta de
contadores do equipamento via rede (interface web); • Possuir todos os acessórios (software, hardware
e cabo de força), para conexão dos equipamentos em rede local de microcomputadores do IFC
atendendo os seguintes requisitos mínimos: - Conectividade padrão rede 10\100base TX e USB 2.0; -
Protocolo de Rede: TCP/IP e SNMP; - Compatibilidade com Windows XP/VISTA e superiores e LINUX
Kernel 2.4 ou superior; - Linguagem de Impressão: PCL 5C OU SUPERIOR e Post Script 3; -
Transformador de voltagem compatível com o local onde será instalada, se necessário; • Manual de
operação completo em português; • Atendimento técnico, instalação e instruções de uso deverão ser
executados pela empresa vencedora do certame, no local em que os equipamentos estiverem
instalados, com técnicos certificados pelo fabricante

64.799.539/0001-35 TECNOSET
INFORMATICA
PRODUTOS E
SERVICOS
LTDA

Não Não 56 R$ 210,1000 R$ 11.765,6000 27/03/2014
17:32:48

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA: Franquia de 3.000
(três mil) folhas/mês (cada equipamento); • Gerenciamento de uso, controle de acesso e fila de
impressão, com conexão direta à rede; • Software para contabilização de impressão POR USUÀRIO, no
mínimo 100 contas, com possibilidade de restrição por usuário; • Software para gestão remota,
possibilitando a configuração, visualização de status e coleta de contadores do equipamento via rede
(interface web); • Possuir todos os acessórios (software, hardware e cabo de força), para conexão dos
equipamentos em rede local de microcomputadores do IFC atendendo os seguintes requisitos
mínimos: - Conectividade padrão rede 10\100base TX e USB 2.0; - Protocolo de Rede: TCP/IP e
SNMP; - Compatibilidade com Windows XP/VISTA e superiores e LINUX Kernel 2.4 ou superior; -
Linguagem de Impressão: PCL 5C OU SUPERIOR e Post Script 3; - Transformador de voltagem
compatível com o local onde será instalada, se necessário; • Manual de operação completo em
português; • Atendimento técnico, instalação e instruções de uso deverão ser executados por técnicos
representantes da empresa vencedora do certame, no local em que os equipamentos estiverem



instalados. • Gerenciamento de uso, controle de acesso e fila de impressão, com conexão direta à
rede; • Software para contabilização de impressão POR USUÀRIO, no mínimo 100 contas, com
possibilidade de restrição por usuário; • Software para gestão remota, possibilitando a configuração,
visualização de status e coleta de contadores do equipamento via rede (interface web); • Possuir todos
os acessórios (software, hardware e cabo de força), para conexão dos equipamentos em rede local de
microcomputadores do IFC atendendo os seguintes requisitos mínimos: - Conectividade padrão rede
10\100base TX e USB 2.0; - Protocolo de Rede: TCP/IP e SNMP; - Compatibilidade com Windows
XP/VISTA e superiores e LINUX Kernel 2.4 ou superior; - Linguagem de Impressão: PCL 5C OU
SUPERIOR e Post Script 3; - Transformador de voltagem compatível com o local onde será instalada,
se necessário; • Manual de operação completo em português; • Atendimento técnico, instalação e
instruções de uso deverão ser executados por técnicos representantes da empresa vencedora do
certame, no local em que os equipamentos estiverem instalados.

08.528.684/0001-00 MARUMBI
TECNOLOGIA
LTDA - ME

Sim Não 56 R$ 500,0000 R$ 28.000,0000 27/03/2014
17:41:56

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA: Franquia de 3.000
(três mil) folhas/mês (cada equipamento); Capacidade mensal mínima de 20.000 páginas; Velocidade
em papel padrão A4 ou carta mínima de 35 ppm; Memória RAM com capacidade mínima de 256MB;
Bandeja de saída tamanho A4 com capacidade mínima de 100 folhas; Alimentador de papel com no
mínimo uma bandeja com capacidade mínima de 250 folhas, com capacidade de entrada de papel no
formato A4, carta e ofício; Frente e verso automático no formato A4, para impressões; Processador
mínimo de 400 Mhz; Resolução de impressão mínima de 600 x 600 dpi; Painel de Controle: frontal
com botões, display e leds para exibição do status operacional; Conformidade com Energy Star;
Gerenciamento de uso, controle de acesso e fila de impressão, com conexão direta à rede; Software
para contabilização de impressão POR USUÀRIO, no mínimo 100 contas, com possibilidade de restrição
por usuário; Software para gestão remota, possibilitando a configuração, visualização de status e
coleta de contadores do equipamento via rede (interface web); Possuir todos os acessórios (software,
hardware e cabo de força), para conexão dos equipamentos em rede local de microcomputadores do
IFC atendendo os seguintes requisitos mínimos: Conectividade padrão rede 10\100base TX e USB 2.0;
Protocolo de Rede: TCP/IP e SNMP; Compatibilidade com Windows XP/VISTA e superiores e LINUX
Kernel 2.4 ou superior; Linguagem de Impressão: PCL 5C OU SUPERIOR e Post Script 3;
Transformador de voltagem compatível com o local onde será instalada, se necessário; Manual de
operação completo em português. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados da data
estabelecida. Marca/Fabricante Samsung Modelo SL-M4020ND.

19.623.756/0001-15 SP CLIMATISA
LTDA - ME

Sim Sim 56 R$ 1.000,0000 R$ 56.000,0000 27/03/2014
14:53:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA: Franquia de 3.000
(três mil) folhas/mês (cada equipamento); Conforme descrição constante do Termo de Referência.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 210,0000 08.735.676/0001-35 28/03/2014 09:01:29:740

R$ 210,0000 07.006.834/0001-53 28/03/2014 09:01:29:740

R$ 210,0000 84.968.874/0001-27 28/03/2014 09:01:29:750

R$ 210,0000 09.285.968/0001-86 28/03/2014 09:01:29:760

R$ 210,1000 64.799.539/0001-35 28/03/2014 09:01:29:770

R$ 500,0000 08.528.684/0001-00 28/03/2014 09:01:29:780

R$ 1.000,0000 19.623.756/0001-15 28/03/2014 09:01:29:783

R$ 200,0000 64.799.539/0001-35 28/03/2014 09:26:30:667

R$ 175,0000 64.799.539/0001-35 28/03/2014 09:27:27:337

R$ 180,0000 08.528.684/0001-00 28/03/2014 09:28:09:343

R$ 174,9900 08.735.676/0001-35 28/03/2014 09:29:05:930

R$ 165,0000 64.799.539/0001-35 28/03/2014 09:31:05:117

R$ 180,0000 09.285.968/0001-86 28/03/2014 09:31:39:170

R$ 164,0000 64.799.539/0001-35 28/03/2014 09:32:29:677

R$ 160,0000 09.285.968/0001-86 28/03/2014 09:33:53:163

R$ 159,0000 64.799.539/0001-35 28/03/2014 09:36:16:883

R$ 200,0000 84.968.874/0001-27 28/03/2014 09:37:17:233

R$ 150,0000 84.968.874/0001-27 28/03/2014 09:38:33:837

R$ 155,0000 64.799.539/0001-35 28/03/2014 09:39:57:237

R$ 149,0000 64.799.539/0001-35 28/03/2014 09:40:47:910

R$ 148,0000 09.285.968/0001-86 28/03/2014 09:50:43:577

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
28/03/2014
09:25:53

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

28/03/2014
09:26:57

Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2014 09:31:57.

Encerrado
28/03/2014
09:51:32

Item encerrado

Aceite
28/03/2014 Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS



10:09:56 LTDA, CNPJ/CPF: 64.799.539/0001-35, pelo melhor lance de R$ 149,0000.

Habilitado
28/03/2014
13:15:56

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E
SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 64.799.539/0001-35

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 2 - GRUPO 1 - Informática - Locação Equipamentos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte 

ME/EPP
Declaração 

ME/EPP/COOP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

07.006.834/0001-53 MENEGATTI &
SATURNO
COMERCIO DE
COPIADORAS
LTDA - EPP

Sim Sim 53 R$ 350,0000 R$ 18.550,0000 27/03/2014
15:12:15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO RICOH
SHINKA SP5200S COM FAX Estabilizadores Software para gestão de impressão IBS Papercut

84.968.874/0001-27 ALMAQ
EQUIPAMENTOS
PARA
ESCRITORIO
LIMITADA

Não Não 53 R$ 358,0000 R$ 18.974,0000 27/03/2014
17:32:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA:
MARCA: Lexmark MODELO: MX-611dhe Franquia de 5.000 (cinco mil) folhas/mês (cada equipamento);
Capacidade mensal de 150.000 páginas; Multifuncional com as funções impressora, copiadora e
scanner; Digitalização nos formatos: tiff, jpg e pdf; Processador de 800 Mhz; Memória Flash de 16GB
ou HD de 160GB; Velocidade em papel padrão A4 ou carta de 50 ppm; Memória RAM com capacidade
de 1GB; Resolução de impressão de 1200 x 1200 dpi; Tempo da primeira impressão de no máximo
6,5 segundos; Frente e verso (duplex) automático padrão, para originais, cópias e impressões;
Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas ou mais, suporte para reprodução,
digitalização e fax até tamanho ofício; Alimentador de papel com uma bandeja com capacidade de 550
folhas, com capacidade de entrada de papel nos formatos A4, carta e ofício e bandeja multiuso para
100 folhas; Bandeja de saída tamanho A4 com capacidade de 250 folhas; Redução e ampliação em
zoom, com escalas variáveis de 25 – 400%; Cópia contínua de 1 – 999; Painel com instruções em
português; Software para contabilização de cópias e impressão POR USUÁRIO, 100 contas, com
possibilidade de restrição por usuário; Software para gestão remota, possibilitando a configuração,
visualização de status e coleta de contadores do equipamento via rede (interface web) N-BILLING.
Conformidade com Energy Star; Gerenciamento de uso, controle de acesso e fila de impressão, com
conexão direta à rede; Entrada de dados, através de teclado alfanumérico, para desenvolvimento de
arquivos digitalizados e indexados; Possui entradas USB ou outro tipo, para conexão de leitoras
magnéticas ou leitoras óticas; Possibilidades de realizar a operação de digitalização e envio do
documento diretamente do equipamento, sem a necessidade de utilização de um microcomputador;
Possui todos os acessórios (software, hardware e cabo de força), para conexão dos equipamentos em
rede local de microcomputadores do IFC atendendo os seguintes requisitos: Conectividade padrão
rede 10/100/1000base TX e USB 2.0; Protocolo de Rede: TCP/IP e SNMP; Compatibilidade com
Windows XP/VISTA/7 e superiores e LINUX kernel 2.4 ou superior; Transformador de voltagem
compatível com o local onde será instalada, se necessário; Manual de operação completo em
português; Atendimento técnico, instalação e instruções de uso serão executados por técnicos
representantes da empresa vencedora do certame, no local em que os equipamentos estiverem
instalados. Incluso: Transformador e Gabinete.

09.285.968/0001-86 A4 DIGITAL
PRINT LTDA -
EPP

Sim Sim 53 R$ 358,0000 R$ 18.974,0000 27/03/2014
23:41:26

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA:
Franquia de 5.000 (cinco mil) folhas/mês (cada equipamento); • Capacidade mensal mínima de
50.000 páginas; • Multifuncional com as funções impressora, copiadora e scanner; • Digitalização nos
formatos: mínimo tiff, jpg e pdf; • Processador mínimo de 600 Mhz; • Memória Flash de 16GB ou HD
de 40GB; • Velocidade em papel padrão A4 mínima de 35 ppm; • Memória RAM com capacidade
mínima de 512 MB, expansível; • Resolução de Impressão mínima de 1200 x 1200 dpi; • Tempo da
primeira impressão de no máximo 8 segundos; • Frente e verso (duplex) automático padrão, para
originais, cópias e impressões; • Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas ou
mais, suporte para reprodução, digitalização e fax até tamanho ofício; • Alimentador de papel com no
mínimo uma bandeja com capacidade mínima de 500 folhas, com capacidade de entrada de papel nos
formatos A4, carta e ofício e bandeja multiuso para 200 folhas; • Bandeja de saída tamanho A4 com
capacidade mínima de 100 folhas; • Gramatura mínima do papel: 60g/m² a 200 g/m²; • Redução e
ampliação em zoom, com escalas variáveis de 25 – 400%; • Cópia contínua de 1 – 999; • Painel com
instruções em português; • Software para contabilização de cópias e impressão POR USUÁRIO, no
mínimo 100 contas, com possibilidade de restrição por usuário; • Software para gestão remota,
possibilitando a configuração, visualização de status e coleta de contadores do equipamento via rede
(interface web); • Conformidade com Energy Star; • Gerenciamento de uso, controle de acesso e fila de
impressão, com conexão direta à rede; • Entrada de dados, através de teclado alfanumérico,para
desenvolvimento de arquivos digitalizados e indexados; • Possuir entradas USB ou outro tipo, para
conexão de leitoras magnéticas ou leitoras óticas; • Possibilidades de realizar a operação de
digitalização e envio do documento diretamente do equipamento, sem a necessidade de utilização de
um microcomputador; • Possuir todos os acessórios (software, hardware e cabo de força), para
conexão dos equipamentos em rede local de microcomputadores do IFC atendendo os seguintes
requisitos mínimos: - Conectividade padrão rede 10\100base TX e USB 2.0; - Protocolo de Rede:
TCP/IP e SNMP; - Compatibilidade com Windows XP/VISTA/7 e superiores e LINUX kernel 2.4 ou
superior; - Transformador de voltagem compatível com o local onde será instalada, se necessário; •
Manual de operação completo em português; • Atendimento técnico, instalação e instruções de uso
deverão ser executados pela empresa vencedora do certame, no local em que os equipamentos
estiverem instalados, com técnicos certificados pelo fabricante



08.735.676/0001-35 CADONA E
LUNARDI LTDA
- ME

Sim Sim 53 R$ 358,4300 R$ 18.996,7900 18/03/2014
08:35:37

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA:
Franquia de 5.000 (cinco mil) folhas/mês (cada equipamento); Conforme descrição constante do
Termo de Referência.

64.799.539/0001-35 TECNOSET
INFORMATICA
PRODUTOS E
SERVICOS
LTDA

Não Não 53 R$ 358,4300 R$ 18.996,7900 27/03/2014
17:32:48

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA:
Franquia de 5.000 (cinco mil) folhas/mês (cada equipamento); • Capacidade mensal mínima de
50.000 páginas; • Multifuncional com as funções impressora, copiadora e scanner; • Digitalização nos
formatos: mínimo tiff, jpg e pdf; • Processador mínimo de 500 Mhz; • Memória Flash de 16GB ou HD
de 40GB; • Velocidade em papel padrão A4 ou carta mínima de 35 ppm; • Memória RAM com
capacidade mínima de 512 MB; • Resolução de impressão mínima de 600 x 600 dpi; • Tempo da
primeira impressão de no máximo 8 segundos; • Frente e verso (duplex) automático padrão, para
originais, cópias e impressões; • Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas ou
mais, suporte para reprodução, digitalização e fax até tamanho ofício; • Alimentador de papel com no
mínimo uma bandeja com capacidade mínima de 500 folhas, com capacidade de entrada de papel nos
formatos A4, carta e ofício e bandeja multiuso para 50 folhas; • Bandeja de saída tamanho A4 com
capacidade mínima de 100 folhas; • Redução e ampliação em zoom, com escalas variáveis de 25 –
400%; • Cópia contínua de 1 – 999; • Painel com instruções em português; • Software para
contabilização de cópias e impressão POR USUÁRIO, no mínimo 100 contas, com possibilidade de
restrição por usuário; • Software para gestão remota, possibilitando a configuração, visualização de
status e coleta de contadores do equipamento via rede (interface web); • Conformidade com Energy
Star; • Gerenciamento de uso, controle de acesso e fila de impressão, com conexão direta à rede; •
Entrada de dados, através de teclado alfanumérico, para desenvolvimento de arquivos digitalizados e
indexados; • Possuir entradas USB ou outro tipo, para conexão de leitoras magnéticas ou leitoras
óticas; • Possibilidades de realizar a operação de digitalização e envio do documento diretamente do
equipamento, sem a necessidade de utilização de um microcomputador; • Possuir todos os acessórios
(software, hardware e cabo de força), para conexão dos equipamentos em rede local de
microcomputadores do IFC atendendo os seguintes requisitos mínimos: - Conectividade padrão rede
10\100base TX e USB 2.0; - Protocolo de Rede: TCP/IP e SNMP; - Compatibilidade com Windows
XP/VISTA/7 e superiores e LINUX kernel 2.4 ou superior; - Transformador de voltagem compatível com
o local onde será instalada, se necessário; • Manual de operação completo em português; •
Atendimento técnico, instalação e instruções de uso deverão ser executados por técnicos
representantes da empresa vencedora do certame, no local em que os equipamentos estiverem
instalados.

19.623.756/0001-15 SP CLIMATISA
LTDA - ME

Sim Sim 53 R$ 1.000,0000 R$ 53.000,0000 27/03/2014
14:53:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA:
Franquia de 5.000 (cinco mil) folhas/mês (cada equipamento); Conforme descrição constante do
Termo de Referência.

08.528.684/0001-00 MARUMBI
TECNOLOGIA
LTDA - ME

Sim Não 53 R$ 1.000,0000 R$ 53.000,0000 27/03/2014
17:41:56

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA:
Franquia de 5.000 (cinco mil) folhas/mês (cada equipamento); Capacidade mensal mínima de 50.000
páginas; Multifuncional com as funções impressora, copiadora e scanner; Digitalização nos formatos:
mínimo tiff, jpg e pdf; Processador mínimo de 500 Mhz; Memória Flash de 16GB ou HD de 40GB;
Velocidade em papel padrão A4 ou carta mínima de 35 ppm; Memória RAM com capacidade mínima de
512 MB; Resolução de impressão mínima de 600 x 600 dpi; Tempo da primeira impressão de no
máximo 8 segundos; Frente e verso (duplex) automático padrão, para originais, cópias e impressões;
Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas ou mais, suporte para reprodução,
digitalização e fax até tamanho ofício; Alimentador de papel com no mínimo uma bandeja com
capacidade mínima de 500 folhas, com capacidade de entrada de papel nos formatos A4, carta e ofício
e bandeja multiuso para 50 folhas; Bandeja de saída tamanho A4 com capacidade mínima de 100
folhas; Redução e ampliação em zoom, com escalas variáveis de 25 – 400%; Cópia contínua de 1 –
999; Painel com instruções em português; Software para contabilização de cópias e impressão POR
USUÁRIO, no mínimo 100 contas, com possibilidade de restrição por usuário; Software para gestão
remota, possibilitando a configuração, visualização de status e coleta de contadores do equipamento
via rede (interface web); Conformidade com Energy Star; Gerenciamento de uso, controle de acesso e
fila de impressão, com conexão direta à rede; Entrada de dados, através de teclado alfanumérico,
para desenvolvimento de arquivos digitalizados e indexados; Possuir entradas USB ou outro tipo, para
conexão de leitoras magnéticas ou leitoras óticas; Possibilidades de realizar a operação de
digitalização e envio do documento diretamente do equipamento, sem a necessidade de utilização de
um microcomputador; Possuir todos os acessórios (software, hardware e cabo de força), para conexão
dos equipamentos em rede local de microcomputadores do IFC atendendo os seguintes requisitos
mínimos: Conectividade padrão rede 10\100base TX e USB 2.0; Protocolo de Rede: TCP/IP e SNMP;
Compatibilidade com Windows XP/VISTA/7 e superiores e LINUX kernel 2.4 ou superior; Transformador
de voltagem compatível com o local onde será instalada, se necessário; Manual de operação completo
em português; Atendimento técnico, instalação e instruções de uso deverão ser executados por
técnicos representantes da empresa vencedora do certame, no local em que os equipamentos
estiverem instalados. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados da data
estabelecida. Marca/Fabricante Samsung Modelo SCX-6555NX

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 358,0000 84.968.874/0001-27 28/03/2014 09:01:29:783

R$ 358,0000 09.285.968/0001-86 28/03/2014 09:01:29:783

R$ 350,0000 07.006.834/0001-53 28/03/2014 09:01:29:783

R$ 1.000,0000 19.623.756/0001-15 28/03/2014 09:01:29:787



R$ 1.000,0000 08.528.684/0001-00 28/03/2014 09:01:29:787

R$ 358,4300 08.735.676/0001-35 28/03/2014 09:01:29:787

R$ 358,4300 64.799.539/0001-35 28/03/2014 09:01:29:787

R$ 349,0000 64.799.539/0001-35 28/03/2014 09:26:42:383

R$ 320,0000 64.799.539/0001-35 28/03/2014 09:27:37:717

R$ 300,0000 08.528.684/0001-00 28/03/2014 09:30:30:730

R$ 295,0000 64.799.539/0001-35 28/03/2014 09:31:14:313

R$ 300,0000 09.285.968/0001-86 28/03/2014 09:31:49:893

R$ 275,0000 09.285.968/0001-86 28/03/2014 09:35:19:070

R$ 350,0000 84.968.874/0001-27 28/03/2014 09:37:29:690

R$ 285,0000 64.799.539/0001-35 28/03/2014 09:39:23:783

R$ 280,0000 64.799.539/0001-35 28/03/2014 09:41:57:450

R$ 274,0000 64.799.539/0001-35 28/03/2014 09:42:48:573

R$ 273,0000 09.285.968/0001-86 28/03/2014 09:49:51:077

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
28/03/2014
09:25:53

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

28/03/2014
09:26:57

Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2014 09:31:57.

Encerrado
28/03/2014
09:51:32

Item encerrado

Aceite
28/03/2014
10:09:56

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS
LTDA, CNPJ/CPF: 64.799.539/0001-35, pelo melhor lance de R$ 274,0000.

Habilitado
28/03/2014
13:15:56

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E
SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 64.799.539/0001-35

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 3 - GRUPO 1 - Informática - Locação Equipamentos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte 

ME/EPP
Declaração 

ME/EPP/COOP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

08.528.684/0001-00 MARUMBI
TECNOLOGIA
LTDA - ME

Sim Não 19 R$ 1.000,0000 R$ 19.000,0000 27/03/2014
17:41:56

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA LASER COLORIDA: Franquia de 2.000 (duas
mil) folhas/mês (cada equipamento); Capacidade mensal mínima de 20.000 páginas; Velocidade de
impressão, colorido e monocromático, mínimo 35 ppm; Memória RAM com capacidade mínima de 256
MB; Tempo da primeira impressão de no máximo 8 segundos PB; Tempo da primeira impressão de no
máximo 8,5 segundos cores; Processador mínimo de 400 Mhz; Resolução de impressão mínima de
1200 x 1200 dpi; Bandeja de entrada para 500 folhas de papel A4, carta e ofício, no mínimo;
Impressão frente e verso (duplex) automática; Tipos de papel: papeis (bond, colorido, pesado,
timbrado, leve, comum, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero), transparências, etiquetas e
cartões; Painel de Controle: frontal com botões, display e leds para exibição do status operacional;
Conformidade com Energy Star; Gerenciamento de uso, controle de acesso e fila de impressão, com
conexão direta à rede; Software para contabilização de impressão POR USUÁRIO, no mínimo 100
contas, com possibilidade de restrição por usuário; Software para gestão remota, possibilitando a
configuração, visualização de status e coleta de contadores do equipamento via rede (interface web);
Possuir todos os acessórios (software, hardware e cabo de força), para conexão dos equipamentos em
rede local de microcomputadores do IFC atendendo os seguintes requisitos mínimos: Conectividade
padrão rede 10\100 base TX e USB 2.0; Protocolo de Rede: TCP/IP e SNMP; Compatibilidade com
Windows XP/VISTA/7 e superiores e LINUX Kernel 2.4 ou superior; Linguagem de Impressão: PCL 5C
OU SUPERIOR e Post Script 3; Transformador de voltagem compatível com o local onde será instalada;
Manual de operação completo em português; Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos,
contados da data estabelecida. Marca/Fabricante Xerox Modelo Phaser Color 6700DN

07.006.834/0001-53 MENEGATTI &
SATURNO
COMERCIO DE
COPIADORAS
LTDA - EPP

Sim Sim 19 R$ 1.100,0000 R$ 20.900,0000 27/03/2014
15:12:15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Colorida RICOH SP C430DN Estabilizadores
Software para gestão de impressão IBS Papercut

84.968.874/0001-27 ALMAQ
EQUIPAMENTOS
PARA
ESCRITORIO
LIMITADA

Não Não 19 R$ 1.190,0000 R$ 22.610,0000 27/03/2014
17:32:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA LASER COLORIDA: MARCA: Lexmark MODELO:



C-792de Franquia de 2.000 (duas mil) folhas/mês (cada equipamento); Capacidade mensal de
150.000 páginas; Velocidade de impressão, colorido e monocromático, 50 ppm; Memória RAM com
capacidade de 512 MB; Tempo da primeira impressão de no máximo 8 segundos PB; Tempo da
primeira impressão de no máximo 8,5 segundos cores; Processador de 1,2 Ghz; Resolução de
impressão de 1200 x 1200 dpi; Bandeja de entrada para 550 folhas de papel A4, carta e ofício, no
mínimo; Impressão frente e verso (duplex) automática; Tipos de papel: papeis (bond, colorido,
pesado, timbrado, leve, comum, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero), transparências,
etiquetas e cartões; Painel de Controle: frontal com botões, display e leds para exibição do status
operacional; Conformidade com Energy Star; Gerenciamento de uso, controle de acesso e fila de
impressão, com conexão direta à rede; Software para contabilização de impressão POR USUÁRIO, no
100 contas, com possibilidade de restrição por usuário; Software para gestão remota, possibilitando a
configuração, visualização de status e coleta de contadores do equipamento via rede (interface web) N-
BILLING. Possui todos os acessórios (software, hardware e cabo de força), para conexão dos
equipamentos em rede local de microcomputadores do IFC atendendo os seguintes requisitos:
Conectividade padrão rede 10/100/1000 base TX e USB 2.0; Protocolo de Rede: TCP/IP e SNMP;
Compatibilidade com Windows XP/VISTA/7 e superiores e LINUX Kernel 2.4 ou superior; Linguagem de
Impressão: PCL 5C OU SUPERIOR e Post Script 3; Transformador de voltagem compatível com o local
onde será instalada; Manual de operação completo em português; Atendimento técnico, instalação e
instruções de uso serão executados por técnicos representantes da empresa vencedora do certame, no
local em que os equipamentos estiverem instalados. Incluso: Transformador e Gabinete.

09.285.968/0001-86 A4 DIGITAL
PRINT LTDA -
EPP

Sim Sim 19 R$ 1.190,0000 R$ 22.610,0000 27/03/2014
23:41:26

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA LASER COLORIDA: Franquia de 2.000 (duas
mil) folhas/mês (cada equipamento); • Capacidade mensal mínima de 20.000 páginas; • Velocidade
de impressão, colorido e monocromático, mínimo 35 ppm; • Memória RAM com capacidade mínima de
256 MB; • Tempo da primeira impressão de no máximo 8 segundos PB; • Tempo da primeira
impressão de no máximo 8,5 segundos cores; • Processador mínimo de 400 Mhz; • Resolução de
Impressão mínima de 1200 x 1200 dpi; • Bandeja de entrada para 500 folhas de papel A4, carta e
ofício, no mínimo; • Impressão frente e verso (duplex) automática; • Tipos de papel: papeis (bond,
colorido, pesado, timbrado, leve, comum, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero),
transparências, etiquetas e cartões; • Painel de Controle: frontal com botões, display e leds para
exibição do status operacional; • Conformidade com Energy Star; • Gerenciamento de uso, controle de
acesso e fila de impressão, com conexão direta à rede; • Software para contabilização de cópias e
impressão POR USUÁRIO, no mínimo 100 contas, com possibilidade de restrição por usuário; •
Software para gestão remota, possibilitando a configuração, visualização de status e coleta de
contadores do equipamento via rede (interface web); • Possuir todos os acessórios (software, hardware
e cabo de força), para conexão dos equipamentos em rede local de microcomputadores do IFC
atendendo os seguintes requisitos mínimos: - Conectividade padrão rede 10\100 base TX e USB 2.0; -
Protocolo de Rede: TCP/IP e SNMP; - Compatibilidade com Windows XP/VISTA/7 e superiores e LINUX
Kernel 2.4 ou superior; - Linguagem de Impressão: PCL 5C OU SUPERIOR e Post Script 3; -
Transformador de voltagem compatível com o local onde será instalada; • Manual de operação
completo em português; • Atendimento técnico, instalação e instruções de uso deverão ser executados
pela empresa vencedora do certame, no local em que os equipamentos estiverem instalados, com
técnicos certificados pelo fabricante.

08.735.676/0001-35 CADONA E
LUNARDI LTDA
- ME

Sim Sim 19 R$ 1.193,9000 R$ 22.684,1000 18/03/2014
08:35:37

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA LASER COLORIDA: Franquia de 2.000 (duas
mil) folhas/mês (cada equipamento); Conforme descrição constante do Termo de Referência.

64.799.539/0001-35 TECNOSET
INFORMATICA
PRODUTOS E
SERVICOS
LTDA

Não Não 19 R$ 1.193,9000 R$ 22.684,1000 27/03/2014
17:32:48

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA LASER COLORIDA: Franquia de 2.000 (duas
mil) folhas/mês (cada equipamento); • Capacidade mensal mínima de 20.000 páginas; • Velocidade
de impressão, colorido e monocromático, mínimo 35 ppm; • Memória RAM com capacidade mínima de
256 MB; • Tempo da primeira impressão de no máximo 8 segundos PB; • Tempo da primeira
impressão de no máximo 8,5 segundos cores; • Processador mínimo de 400 Mhz; • Resolução de
impressão mínima de 1200 x 1200 dpi; • Bandeja de entrada para 500 folhas de papel A4, carta e
ofício, no mínimo; • Impressão frente e verso (duplex) automática; • Tipos de papel: papeis (bond,
colorido, pesado, timbrado, leve, comum, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero),
transparências, etiquetas e cartões; • Painel de Controle: frontal com botões, display e leds para
exibição do status operacional; • Conformidade com Energy Star; • Gerenciamento de uso, controle de
acesso e fila de impressão, com conexão direta à rede; • Software para contabilização de impressão
POR USUÁRIO, no mínimo 100 contas, com possibilidade de restrição por usuário; • Software para
gestão remota, possibilitando a configuração, visualização de status e coleta de contadores do
equipamento via rede (interface web); • Possuir todos os acessórios (software, hardware e cabo de
força), para conexão dos equipamentos em rede local de microcomputadores do IFC atendendo os
seguintes requisitos mínimos: - Conectividade padrão rede 10\100 base TX e USB 2.0; - Protocolo de
Rede: TCP/IP e SNMP; - Compatibilidade com Windows XP/VISTA/7 e superiores e LINUX Kernel 2.4 ou
superior; - Linguagem de Impressão: PCL 5C OU SUPERIOR e Post Script 3; - Transformador de
voltagem compatível com o local onde será instalada; • Manual de operação completo em português; •
Atendimento técnico, instalação e instruções de uso deverão ser executados por técnicos
representantes da empresa vencedora do certame, no local em que os equipamentos estiverem
instalados.

19.623.756/0001-15 SP CLIMATISA
LTDA - ME

Sim Sim 19 R$ 2.000,0000 R$ 38.000,0000 27/03/2014
14:53:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA LASER COLORIDA: Franquia de 2.000 (duas
mil) folhas/mês (cada equipamento); Conforme descrição constante do Termo de Referência.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 1.193,9000 08.735.676/0001-35 28/03/2014 09:01:29:790



R$ 1.193,9000 64.799.539/0001-35 28/03/2014 09:01:29:790

R$ 1.190,0000 84.968.874/0001-27 28/03/2014 09:01:29:790

R$ 1.190,0000 09.285.968/0001-86 28/03/2014 09:01:29:790

R$ 1.100,0000 07.006.834/0001-53 28/03/2014 09:01:29:790

R$ 1.000,0000 08.528.684/0001-00 28/03/2014 09:01:29:790

R$ 2.000,0000 19.623.756/0001-15 28/03/2014 09:01:29:793

R$ 999,0000 64.799.539/0001-35 28/03/2014 09:26:49:770

R$ 800,0000 64.799.539/0001-35 28/03/2014 09:27:47:777

R$ 799,9900 08.735.676/0001-35 28/03/2014 09:30:50:040

R$ 700,0000 64.799.539/0001-35 28/03/2014 09:31:20:943

R$ 900,0000 09.285.968/0001-86 28/03/2014 09:32:04:490

R$ 699,0000 64.799.539/0001-35 28/03/2014 09:32:35:857

R$ 670,0000 64.799.539/0001-35 28/03/2014 09:33:07:220

R$ 665,0000 64.799.539/0001-35 28/03/2014 09:33:31:213

R$ 664,0000 64.799.539/0001-35 28/03/2014 09:33:54:967

R$ 649,0000 64.799.539/0001-35 28/03/2014 09:34:24:763

R$ 648,0000 64.799.539/0001-35 28/03/2014 09:35:07:867

R$ 647,0000 64.799.539/0001-35 28/03/2014 09:35:28:423

R$ 620,0000 64.799.539/0001-35 28/03/2014 09:35:58:847

R$ 599,0000 64.799.539/0001-35 28/03/2014 09:36:39:553

R$ 800,0000 09.285.968/0001-86 28/03/2014 09:37:05:797

R$ 580,0000 64.799.539/0001-35 28/03/2014 09:37:42:003

R$ 1.000,0000 84.968.874/0001-27 28/03/2014 09:37:53:623

R$ 550,0000 64.799.539/0001-35 28/03/2014 09:38:09:787

R$ 340,0000 84.968.874/0001-27 28/03/2014 09:38:41:393

R$ 480,0000 64.799.539/0001-35 28/03/2014 09:38:56:757

R$ 440,0000 64.799.539/0001-35 28/03/2014 09:39:35:617

R$ 435,0000 64.799.539/0001-35 28/03/2014 09:40:14:073

R$ 433,0000 64.799.539/0001-35 28/03/2014 09:41:10:997

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
28/03/2014
09:25:53

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

28/03/2014
09:26:57

Batida iminente. Data/hora iminência: 28/03/2014 09:31:57.

Encerrado
28/03/2014
09:51:32

Item encerrado

Aceite
28/03/2014
10:09:56

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS
LTDA, CNPJ/CPF: 64.799.539/0001-35, pelo melhor lance de R$ 433,0000.

Habilitado
28/03/2014
13:15:56

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E
SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 64.799.539/0001-35

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
HISTÓRICO DO GRUPO 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte 

ME/EPP
Declaração 

ME/EPP/COOP
Quantidade Valor Global

Data/Hora
Registro

07.006.834/0001-53 MENEGATTI & SATURNO
COMERCIO DE
COPIADORAS LTDA - EPP

Sim Sim - R$ 51.210,0000 27/03/2014
15:12:15

84.968.874/0001-27 ALMAQ EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITORIO
LIMITADA

Não Não - R$ 53.344,0000 27/03/2014
17:32:09

09.285.968/0001-86 A4 DIGITAL PRINT LTDA -
EPP

Sim Sim - R$ 53.344,0000 27/03/2014
23:41:26

08.735.676/0001-35 CADONA E LUNARDI LTDA -
ME

Sim Sim - R$ 53.440,8900 18/03/2014
08:35:37

64.799.539/0001-35 TECNOSET INFORMATICA
PRODUTOS E SERVICOS
LTDA

Não Não - R$ 53.446,4900 27/03/2014
17:32:48

08.528.684/0001-00 MARUMBI TECNOLOGIA Sim Não - R$ 100.000,0000 27/03/2014



LTDA - ME 17:41:56

19.623.756/0001-15 SP CLIMATISA LTDA - ME Sim Sim - R$ 147.000,0000 27/03/2014
14:53:19

Eventos do Item

Evento Data Observações

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

28/03/2014
10:10:30

Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNOSET INFORMATICA
PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 64.799.539/0001-35.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

28/03/2014
10:16:25

Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNOSET INFORMATICA
PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 64.799.539/0001-35.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

28/03/2014
10:16:26

Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNOSET INFORMATICA
PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 64.799.539/0001-35.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

28/03/2014
10:16:26

Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNOSET INFORMATICA
PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 64.799.539/0001-35.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

28/03/2014
10:52:34

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNOSET
INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 64.799.539/0001-35.

Habilitado
28/03/2014
13:15:56

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNOSET INFORMATICA
PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 64.799.539/0001-35

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens

Data Mensagem

Pregoeiro 28/03/2014
09:03:17

Bom dia Senhores Licitantes! Iniciamos nosso certame licitatório ref. ao Pregão
Eletrônico (SRP) nº 1/2014. Em nome do Instituto Federal Catarinense - Câmpus São

Francisco do Sul gostaria de agradecer a todos pela participação.

Pregoeiro 28/03/2014
09:03:41

A licitação é composta de 3 itens, conforme consta no Anexo I (Termo de Referência)
do Edital, sendo que os lances deverão ser ofertados pelo VALOR UNITÁRIO DO

ITEM, ou seja, valor mensal da locação de cada equipamento (com franquia,
manutenção e suprimentos).

Pregoeiro 28/03/2014
09:03:57

Não será aceito, na fase de lances, pedido de cancelamento de oferta sob a
justificativa de erro de digitação ou qualquer outro equívoco, visto que durante esta

fase é vedada a identificação dos licitantes.

Pregoeiro 28/03/2014
09:04:20

Peço que na fase de lances não tentem entrar em contato, pois não atenderei
nenhuma ligação, visto que é vedada a identificação dos licitantes.

Pregoeiro 28/03/2014
09:09:18

No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez)

minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa
do Pregoeiro aos licitantes.

Pregoeiro 28/03/2014
09:10:07

SENHORES LICITANTES, neste momento faremos a análise e classificação das
propostas recebidas. Na sequência, após a classificação das propostas, daremos

início a etapa de lances. Ficarão abertos para lances todos os itens simultaneamente.

Sistema 28/03/2014
09:26:57

O(s) Grupo(s) G1 está(ão) em iminência até 09:31 de 28/03/2014, após isso
entrará(ão) no encerramento aleatório.

Sistema 28/03/2014
09:34:52

O(s) Grupo(s) G1 está(ão) em iminência até 09:31 de 28/03/2014, após isso
entrará(ão) no encerramento aleatório.

Sistema 28/03/2014
09:34:52

O(s) Grupo(s) G1 está(ão) em iminência até 09:31 de 28/03/2014, após isso
entrará(ão) no encerramento aleatório.

Sistema 28/03/2014
09:51:49

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação
das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha

aceitação/habilitação/admissibilidade"

Pregoeiro 28/03/2014
10:04:01

SENHORES LICITANTES, iniciaremos a fase de julgamento das propostas. Peço que
permaneçam logados e atentos às mensagens via chat.

Pregoeiro 28/03/2014
10:04:24

Ressaltamos que a participação no presente processo licitatório implica na aceitação
integral e irretratável de todas as condições exigidas no Edital e nos documentos que
dele fazem parte, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares

em vigor.

Pregoeiro 28/03/2014
10:04:42

Durante a sessão deste Pregão Eletrônico não atenderemos telefone, portanto, se
necessário, favor entrar em contato pelo e-mail licitacao@saofrancisco.ifc.edu.br.

Pregoeiro 28/03/2014
10:05:00

Favor NÃO enviar nenhuma documentação antes de ser solicitada pelo Pregoeiro.
Toda documentação enviada por e-mail ou fax será desconsiderada deste processo.

Sistema 28/03/2014
10:10:30

Senhor fornecedor TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 64.799.539/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 28/03/2014
10:10:46

Para TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - Prezado Licitante,
solicitamos o envio, por meio da função “Enviar Anexo” do ComprasNet, da sua

PROPOSTA COMERCIAL (com os dados do Anexo III do Edital) com a relação dos
itens, contendo a especificação detalhada e valores adequados ao seu lance final.

Prazo para envio: 2 (duas) horas.

Pregoeiro 28/03/2014 Para TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - Junto à Proposta



10:12:09 Comercial deverá ser enviada a FICHA TÉCNICA (com descrição completa e
imagem) dos equipamentos ofertados. Prazo para envio: 2 (duas) horas.

64.799.539/0001-
35

28/03/2014
10:12:15

Ok. Estaremos enviando em seguida.

Pregoeiro 28/03/2014
10:12:29

SENHORES LICITANTES, iniciaremos a fase de julgamento das propostas. Peço que
permaneçam logados e atentos às mensagens via chat.

Pregoeiro 28/03/2014
10:12:35

SENHORES LICITANTES, iniciaremos a fase de julgamento das propostas. Peço que
permaneçam logados e atentos às mensagens via chat.

Sistema 28/03/2014
10:16:25

Senhor fornecedor TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 64.799.539/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Sistema 28/03/2014
10:16:26

Senhor fornecedor TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 64.799.539/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Sistema 28/03/2014
10:16:26

Senhor fornecedor TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 64.799.539/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Sistema 28/03/2014
10:52:34

Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS
LTDA, CNPJ/CPF: 64.799.539/0001-35, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 28/03/2014
11:52:40

SENHORES LICITANTES, faremos um intervalo para almoço e retornamos com a fase
de aceitação da proposta comercial e análise da documentação de habilitação às

13:00. Peço que se mantenham logados e atentos às mensagens via chat.

Pregoeiro 28/03/2014
13:06:23

SENHORES LICITANTES, iniciaremos neste momento a fase de habilitação da
empresa classificada em 1º lugar. Peço que se mantenham logados e atentos às

mensagens via chat.

Pregoeiro 28/03/2014
13:13:53

SENHORES LICITANTES, após análise da proposta de preços da licitante classificada
em 1º lugar neste certame, bem como de sua documentação de habilitação, informo-

vos que estas atendem ao instrumento convocatório.

Pregoeiro 28/03/2014
13:14:56

SENHORES LICITANTES, a partir deste momento, abriremos o prazo de 30 minutos
para a manifestação de interesse em interpor recurso.

Sistema 28/03/2014
13:15:56

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
ítens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.

Pregoeiro 28/03/2014
13:16:55

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 28/03/2014 às
13:46:00.

Pregoeiro 28/03/2014
13:19:50

SENHORES LICITANTES, após análise da proposta de preços da licitante classificada
em 1º lugar neste certame, bem como de sua documentação de habilitação, informo-

vos que estas atendem ao instrumento convocatório.

Pregoeiro 28/03/2014
13:20:52

SENHORES LICITANTES, após análise da proposta de preços da licitante classificada
em 1º lugar neste certame, bem como de sua documentação de habilitação, informo-

vos que estas atendem ao instrumento convocatório.

 

Eventos do Pregão

Evento Data/Hora Observações

Suspensão
Administrativa

13/03/2014
16:10:03

Previsão de Reabertura: 13/03/2014 16:00:00.  Motivo: Retificação do Edital.

Reativado
13/03/2014
16:10:17

Abertura de Prazo
28/03/2014
13:15:56

Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

28/03/2014
13:16:55

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 28/03/2014 às
13:46:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos
itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do
Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:49 horas do dia 28 de março de 2014,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
VALDINEI CECILIO 
Pregoeiro Oficial

VERA LUCIA DA SILVA
Equipe de Apoio

FABIO VIEIRA
Equipe de Apoio
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