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Pregão Eletrônico

80013 .52020 .17188 .4602 .748113240

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior do Trabalho

12ª Região/SC
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00005/2020 (SRP)

 
Às 13:30 horas do dia 06 de novembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio,
designados pelo instrumento legal Portaria PRESI 122/2019 de 07/05/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de
17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 11638/2019-C, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregão nº 00005/2020. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de
microcomputadores: Tipo 1 sem placa dedicada e Tipo 2 com placa dedicada.. 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
Descrição: MICROCOMPUTADOR
Descrição Complementar: MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 32 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD
2 TB., ARMAZENAMENTO SSD ATÉ 2 TB, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA
OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 250 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 9.251,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: POSITIVO TECNOLOGIA S.A., pelo melhor lance de R$ 5.225,3400 e a quantidade de 250 Unidade .

Item: 2
Descrição: MICROCOMPUTADOR
Descrição Complementar: MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 32 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD
ATÉ 500 GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA
OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 139 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 12.118,6900 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: DATEN TECNOLOGIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 9.190,0000 e a quantidade de 139 Unidade .

Histórico
Item: 1 - MICROCOMPUTADOR

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
00.066.716/0003-53 LOGIN

INFORMATICA
COMERCIO E
REPRESENTACAO
LTDA

Não Não PPB 250 R$ 7.000,0000 R$ 1.750.000,0000 06/11/2020
10:58:58

Marca: LOGIN 
Fabricante: LOGIN INFORMATICA LTDA 
Modelo / Versão: L4900 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADORES, MARCA: LOGIN, MODELO: L4900; Prazo de Entrega: Prazo de
entrega do objeto licitado de no máximo, 60 dias corridos, a contar da comunicação por e-mail, acerca da assinatura do contrato;
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da realização do pregão; Garantia: Prazo de garantia on-site de, no mínimo, 36
(trinta e seis) meses, a partir da data de recebimento definitivo dos equipamentos, e de 3 (três) meses para os serviços realizados,
peças e componentes eventualmente substituídos próximos ao final da vigência contratual . Placa-mãe ,Suportar ACPI (Advanced
Configuration and Power Interface), com controle automático de Rotação do ventilador da CPU;Deverá possuir, integrado à placa-mãe
do computador (on-board), sem adaptações, subsistema de segurança TPM (Trusted Platform Module) compatível com a norma TPM
Specification Version 2.0 ou superior especificada pelo TCG (Trusted Computing Group);Suportar boot por pendrive ou drive conectado
ao USB; Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricada sob sua especificação, ou ainda em OEM de uso exclusivo
do fabricante, não sendo aceito o emprego de placas-mãe de livre comercialização no mercado. A placa-mãe fornecida deverá ser
totalmente compatível com o processador ofertado; Deverá possuir pelo menos um slot para suportar instalação de pelo menos uma
unidade de armazenamento padrão M.2;Processador, Memória cache de, no mínimo, 12MB;Deve possuir, no mínimo, 6 (seis) núcleos
físicos de processamento; Clock de, no mínimo, 3.0GHz base, e, no mínimo, 4.6GHz turbo; Deve possuir TDP (Thermal Design Power –
quantidade de potência que o sistema de resfriamento do processador deve ser capaz de dissipar) de, no máximo, 95 W; Compatível
com instruções SSE4.1/4.2, AVX 2.0;Suportar virtualização de hardware; Suportar AES (Advanced Encryption Standard), para
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criptografia de dados; Processador das mais recentes gerações, na data da proposta, com processo de fabricação vigente, não podendo
estar em descontinuidade; O microprocessador deverá obter pontuação (score) de desempenho, no mínimo de 13.800 (treze mil e
oitocentos) pontos aferidos pelo site www.cpubenchmark.net, no link High End CPU Chart, tendo como referência a pontuação obtida
no dia 24/05/2020, conforme documento apresentado no Anexo IV; Memória RAM instalada,32GB de memória instalada – DDR4 2666
– SDRAM;BIOS em flash EPROM, Compatível com o padrão Plug & Play;Suportar SMBIOS v.2.3 ou superior (System Management
BIOS);BIOS português ou inglês, compatível com a Placa-Mãe e em conformidade com a especificação UEFI 2.1 (http://www.uefi.org),
e capturável pela aplicação de inventário. O fabricante deverá possuir compatibilidade com o padrão UEFI comprovada através do site
http://www.uefi.org/members, como membro em qualquer categoria ;Permitir atualização, sendo suportada a atualização remota por
meio de software de gerenciamento; Deverá o equipamento dispor de software para diagnóstico de problemas com as seguintes
Características: A fim de permitir o teste do equipamento, com independência do sistema operacional instalado ,o software de
diagnóstico deve ser capaz de ser executado (inicializado) a partir da UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ou do firmware do
equipamento através do acionamento de tecla função(F1...F12);Deverá verificar, testar e emitir relatório, através de tela gráfica que
demonstre o andamento do teste, dos seguintes componentes: processador, memória, disco rígido (ou memória de armazenamento);O
software de diagnóstico deverá permitir a execução de testes saúde básicos e avançados (validação de todos os blocos/setores) para
módulos de memória RAM e dispositivos de armazenamento SSD e HDD.A mensagem de erro gerada por este diagnóstico deverá ser o
suficiente para abertura de chamado do equipamento durante o período de vigência de garantia. Opção para o registro de número de
patrimônio; Capacidade de desligamento do vídeo e da unidade de armazenamento após tempo de inatividade determinado pelo
usuário, e religamento por acionamento de teclado ou pela movimentação do mouse (função Suspend ou Sleep ou Standby);Interfaces
e dispositivos integrados na placa-mãe, No mínimo 3 (três) conectores SATA, e dentre estes, pelo menos 2 (dois) com velocidade de
6Gb/s; No mínimo 1 (um) M.2 soquete 3, com chave M, tipo 2242/2260/2280 suporte a dispositivos de armazenamento (modo SATA &
PCIE 3.0 x4);Controladora de vídeo integrada ao processador, com capacidade de, no mínimo, 1,5 GB. Deverá possuir pelo menos 3
(três) interfaces de vídeo, sendo pelo menos 2 (duas) digitais: uma no formato HDMI e outra DVI, sendo aceita a utilização de
conversores externos. O equipamento deve permitir a conexão simultânea de pelo menos 3 (três) monitores de forma independente
(imagens diferentes em cada monitor). A controladora de vídeo deverá ser compatível com Directx 12 e WDDM (Windows display driver
model) ou superior; possuir adaptador de rede integrado, com conector RJ45 fêmea, comp

01.425.676/0003-51 ATHENAS
AUTOMACAO
LTDA

Não Não PPB 250 R$ 8.000,0000 R$ 2.000.000,0000 06/11/2020
09:01:29

Marca: Lenovo 
Fabricante: Lenovo 
Modelo / Versão: ThinkCentre M70s 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 1 - Microcomputadores com características especiais para utilização pela SETIC.
&#9679; Placa-mãe o Suporta ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), com controle automático de rotação do ventilador
da CPU; o Possui, integrado à placa-mãe do computador (on-board), sem adaptações, subsistema de segurança TPM (Trusted Platform
Module) compatível com a norma TPM Specification Version 2.0 ou superior especificada pelo TCG (Trusted Computing Group); o
Suporta boot por pendrive ou drive conectado ao USB; o Do mesmo fabricante do microcomputador, totalmente compatível com o
processador ofertado; o Possui slot livre para suportar instalação de pelo menos uma unidade de armazenamento padrão M.2;
&#9679; Processador Intel Core i7-10700 o Memória cache de 12MB; o Possui 6 (seis) núcleos físicos de processamento; o Clock de
3.0GHz base, e 4.6GHz turbo; o Possui TDP (Thermal Design Power – quantidade de potência que o sistema de resfriamento do
processador deve ser capaz de dissipar) de, no máximo, 95 W; o Compatível com instruções SSE4.1/4.2, AVX 2.0; o Suporta
virtualização de hardware; o Suporta AES (Advanced Encryption Standard), para criptografia de dados; o Processador das mais
recentes gerações, na data da proposta, com processo de fabricação vigente; o O microprocessador deverá obter pontuação (score) de
desempenho, no mínimo de 13.800 (treze mil e oitocentos) pontos aferidos pelo site www.cpubenchmark.net, no link High End CPU
Chart, tendo como referência a pontuação obtida no dia 24/05/2020, conforme documento apresentado no Anexo IV; &#9679;
Memória RAM instalada o 32GB de memória instalada – DDR4 2666 – SDRAM; &#9679; BIOS em flash EPROM o Compatível com o
padrão Plug & Play; o Suporta SMBIOS v.2.3 ou superior (System Management BIOS); o BIOS inglês, desenvolvida pelo fabricante em
conformidade com a especificação UEFI 2.1 (http://www.uefi.org), e capturável pela aplicação de inventário. O fabricante possui
compatibilidade com o padrão UEFI comprovada através do site http://www.uefi.org/members, na categoria membros; o Permite
atualização, sendo suportada a atualização remota por meio de software de gerenciamento; o O equipamento dispõe de software para
diagnóstico de problemas com as seguintes características: &#9642; A fim de permitir o teste do equipamento, com independência do
sistema operacional instalado, o software de diagnóstico é capaz de ser executado (inicializado) a partir da UEFI (Unified Extensible
Firmware Interface) ou do firmware do equipamento através do acionamento de tecla função (F1...F12); &#9642; Verificar, testar e
emitir relatório, através de tela gráfica que demonstre o andamento do teste, dos seguintes componentes: processador, memória, disco
rígido (ou memória de armazenamento); &#9642; O software de diagnóstico permite a execução de testes saúde básicos e avançados
(validação de todos os blocos/setores) para módulos de memória RAM e dispositivos de armazenamento SSD e HDD. &#9642; A
mensagem de erro gerada por este diagnóstico é suficiente para abertura de chamado do equipamento durante o período de vigência
de garantia. o Opção para o registro de número de patrimônio; o Capacidade de desligamento do vídeo e da unidade de
armazenamento após tempo de inatividade determinado pelo usuário, e religamento por acionamento de teclado ou pela
movimentação do mouse (função Suspend ou Sleep ou Standby); &#9679; Interfaces e dispositivos integrados na placa-mãe o 3 (três)
conectores SATA, e dentre estes, pelo menos 2 (dois) com velocidade de 6 Gb/s; o 1 (um) M.2 soquete 3, com chave M, tipo
2242/2260/2280 suporte a dispositivos de armazenamento (modo SATA & PCIE 3.0 x4); o Controladora de vídeo integrada ao
processador, com capacidade de, no mínimo, 1,5 GB. Possui pelo menos 3 (três) interfaces de vídeo, sendo pelo menos 2 (duas)
digitais e destas, sendo pelo menos 1 (uma) HDMI. O equipamento permite a conexão simultânea de pelo menos 3 (três) monitores de
forma independente (imagens diferentes em cada monitor). A controladora de vídeo é compatível com Directx 12 e WDDM (Windows
display driver model) ou superior; o Possui adaptador de rede integrado, com conector RJ45 fêmea, compatível com os padrões
Ethernet 10/100/1000 “autosensing”, leds indicadores de atividade de rede, implementação dos padrões IEEE 802.3, 802.3X, função
wake-on-lan sendo ativada totalmente pela BIOS, não havendo nenhuma opção que dependa de jumper ou DIP switches, e suporte ao
protocolo SNMP. o Controlador de som estéreo 16 bits ou superior, com conectores para line-in e line-out. Audio Full duplex com
conectores para entrada de microfone e saída para fone de ouvido, sendo aceita porta tipo “combo”, ou para caixas de som na parte
frontal do gabinete. O equipamento possui 1 (um) alto-falante integrado ao gabinete conectado diretamente à controladora de som do
próprio microcomputador;

81.243.735/0009-03 POSITIVO
TECNOLOGIA
S.A.

Não Não PPB 250 R$ 8.600,0000 R$ 2.150.000,0000 06/11/2020
11:09:46

Marca: Positivo 
Fabricante: Positivo Tecnologia S/A 
Modelo / Versão: Positivo Master D6200 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Placa-mãe com TPM v2.0, Processador com 12MB de cache, 6 núcleos, Clock 3.0Ghz e
4.6GHz de Turbo, atinge pontuação de desempenho aferido pelo site cpubenchmark.net conforme Edital; 32GB de memória DDR4 2666
instalada; BIOS com disponibilidade de software de diagnóstico; Interfaces: 1xM.2, 3 interfaces de vídeo, adaptador de rede integrado,
controlador de som estéreo, 8 interfaces USBs; Unidade de armazenamento primário SSD NVME 480GB, secundário HDD 1TB;
Gabinete, Fonte de alimentação, Teclado e mouse. Sistema operacional Windows 10 Pro 64 Bits. Validade da proposta 60 dias,
contados da realização do pregão. Prazo de entrega 60 dias corridos, a contar da comunicação por e-mail, acerca da assinatura do
contrato. Prazo de garantia on-site de 36 (trinta e seis) meses, a partir da data de recebimento definitivo dos equipamentos, e de 3
(três) meses para os serviços realizados, peças e componentes eventualmente substituídos próximos ao final da vigência contratual.
Atende a todas as especificações, configurações técnicas, certificações, garantia e demais exigências bem como prazos contidos no
Edital, anexos e esclarecimentos adicionais se for o caso.

11.830.853/0001-77 AIKO INDUSTRIA
E COMERCIO DE

Não Não PPB 250 R$ 9.000,0000 R$ 2.250.000,0000 03/11/2020
20:13:26
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ELETRONICOS
LTDA
Marca: EVADIN 
Fabricante: EVADIN 
Modelo / Versão: EVD1000 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Placa-mãe o Suportar ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), com controle
automático de rotação do ventilador da CPU; o Deverá possuir, integrado à placa-mãe do computador (on-board), sem adaptações,
subsistema de segurança TPM (Trusted Platform Module) compatível com a norma TPM Specification Version 2.0 ou superior
especificada pelo TCG (Trusted Computing Group); o Suportar boot por pendrive ou drive conectado ao USB; o Deverá ser do mesmo
fabricante do microcomputador, ou fabricada sob sua especificação, não sendo aceito o emprego de placas-mãe de livre
comercialização no mercado. A placa-mãe fornecida deverá ser totalmente compatível com o processador ofertado; o Deverá possuir
slot livre para suportar instalação de pelo menos uma unidade de armazenamento padrão M.2; &#9679; Processador o Memória cache
de, no mínimo, 12MB; o Deve possuir, no mínimo, 6 (seis) núcleos físicos de processamento; o Clock de, no mínimo, 3.0GHz base, e,
no mínimo, 4.6GHz turbo; o Deve possuir TDP (Thermal Design Power – quantidade de potência que o sistema de resfriamento do
processador deve ser capaz de dissipar) de, no máximo, 95 W; o Compatível com instruções SSE4.1/4.2, AVX 2.0; o Suportar
virtualização de hardware; o Suportar AES (Advanced Encryption Standard), para criptografia de dados; o Processador das mais
recentes gerações, na data da proposta, com processo de fabricação vigente, não podendo estar em descontinuidade; o O
microprocessador deverá obter pontuação (score) de desempenho, no mínimo de 13.800 (treze mil e oitocentos) pontos aferidos pelo
site www.cpubenchmark.net, no link High End CPU Chart, tendo como referência a pontuação obtida no dia 24/05/2020, conforme
documento apresentado no AnexoMemória RAM instalada o 32GB de memória instalada – DDR4 2666 – SDRAM; &#9679; BIOS em
flash Capacidade de desligamento do vídeo e da unidade de armazenamento após tempo de inatividade determinado pelo usuário, e
religamento por acionamento de teclado ou pela movimentação do mouse (função Suspend ou Sleep ou Standby); &#9679; Interfaces
e dispositivos integrados na placa-mãe o No mínimo 3 (três) conectores SATA, e dentre estes, pelo menos 2 (dois) com velocidade de 6
Gb/s; o No mínimo 1 (um) M.2 soquete 3, com chave M, tipo 2242/2260/2280 suporte a dispositivos de armazenamento (modo SATA
& PCIE 3.0 x4); o Controladora de vídeo integrada ao processador, com capacidade de, no mínimo, 1,5 GB. Deverá possuir pelo menos
3 (três) interfaces de vídeo, sendo pelo menos 2 (duas) digitais e destas, sendo pelo menos 1 (uma) HDMI. O equipamento deve
permitir a conexão simultânea de pelo menos 3 (três) monitores de forma independente (imagens diferentes em cada monitor). A
controladora de vídeo deverá ser compatível com Directx 12 e WDDM (Windows display driver model) ou superior; o Possuir adaptador
de rede integrado, com conector RJ45 fêmea, compatível com os padrões Ethernet 10/100/1000 “autosensing”, leds indicadores de
atividade de rede, implementação dos padrões IEEE 802.3, 802.3X, função wake-on-lan sendo ativada totalmente pela BIOS, não
havendo nenhuma opção que dependa de jumper ou DIP switches, e suporte ao protocolo SNMP. o Controlador de som estéreo 16 bits
ou superior, com conectores para line-in e line-out. Audio Full duplex com conectores para entrada de microfone e saída para fone de
ouvido, sendo aceita porta tipo “combo”, ou para caixas de som na parte frontal do gabinete. O equipamento deverá possuir 1 (um)
altofalante integrado ao gabinete conectado diretamente à controladora de som do próprio microcomputador;No mínimo, 8 (oito)
interfaces USB, no mínimo 1 (um) deve ser 3.1 Gen 2, no mínimo 4 (quatro) devem ser 3.1 Gen 1 e no mínimo 1 (um) 3.1 tipo-C,
instaladas na placa-mãe, com, pelo menos, duas 3.1 Gen 1 localizadas na parte frontal, com capacidade de desativação das portas
através da BIOS do sistema; &#9679; Unidades de armazenamento o Armazenamento primário com disco de estado sólido SSD
padrão M.2 NVMe com interface PCIe Gen 3.0 com capacidade de, no mínimo, 480 GB, MTBF de, no mínimo, 1.000.000 (um milhão) de
horas; o Armazenamento secundário com Disco Rígido com interface SATA 3 e capacidade de, no mínimo, 1TB, velocidade de rotação
de 7200RPM;

04.602.789/0001-01 DATEN
TECNOLOGIA
LTDA

Não Não PPB 250 R$ 10.000,0000 R$ 2.500.000,0000 06/11/2020
08:54:44

Marca: DATEN 
Fabricante: DATEN 
Modelo / Versão: DC3C-T 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Placa-mãe o Suportar ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), com controle
automático de rotação do ventilador da CPU; o Deverá possuir, integrado à placa-mãe do computador (on-board), sem adaptações,
subsistema de segurança TPM (Trusted Platform Module) compatível com a norma TPM Specification Version 2.0 ou superior
especificada pelo TCG (Trusted Computing Group); o Suportar boot por pendrive ou drive conectado ao USB; o Deverá ser do mesmo
fabricante do microcomputador, ou fabricada sob sua especificação, ou ainda em OEM de uso exclusivo do fabricante, não sendo aceito
o emprego de placas-mãe de livre comercialização no mercado. A placa-mãe fornecida deverá ser totalmente compatível com o
processador ofertado; o Deverá possuir pelo menos um slot para suportar instalação de pelo menos uma unidade de armazenamento
padrão M.2; Demais configurações atendendo plenamente ao edital e questionamentos.

00.677.870/0005-23 DRIVE A
INFORMATICA
LTDA

Não Não PPB 250 R$ 11.000,0000 R$ 2.750.000,0000 05/11/2020
19:39:04

Marca: HP Inc 
Fabricante: HP Inc 
Modelo / Versão: HP ProDesk 600 G5 SFF 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Processador Intel Core i7-9700; 32 GB de memória RAM DDR4 266 MHz;
Armazenamento SSD de 512 GB M.2 NVMe integrado; Armazenamento HDD de 1 TB SATA integrado; Controladora gráfica Intel UHD
630 integrada ao processador, com 02 portas DisplayPort e 01 porta HDMI; Controladora de rede Ethernet Gigabit integrada; Teclado
da HP, com conector USB, padrão ABNT-2 com todos os caracteres da língua portuguesa, com 107 teclas, ajuste de inclinação e
resistente a derramamento de líquidos; Mouse óptico da HP, com conector USB, com resolução de 1000dpi, com dois botões incluindo
tecla de rolagem e scroll, formato ergonômico e com formação ambidestra; Fonte de alimentação interna bivolt com chaveamento
automático, com 180W de potência, com PFC ativo, 92% de eficiência energética 80 Plus Platinum; Cabo de energia da fonte de
alimentação com plugue no padrão NBR 14136; Sistema Operacional OEM Microsoft Windows 10 Pro 64 bits, no idioma português do
Brasil, pré-instalado e licenciado, com todos os drivers, softwares necessários; Garantia da HP de 36 meses para o equipamento
(desktop, mouse, teclado e monitor), com cobertura em todo o território nacional, para reposição de peças, mão de obra, com
atendimento do tipo on-site, em horário comercial (9x5 de segunda a sexta-feira) com tempo de resposta para o chamado de no
máximo de 1 (um) dia útil e a solução do problema com prazo máximo de 8 (oito) dias úteis, contados a partir da data de abertura do
chamado. Caso seja necessário tempo adicional para a solução do problema, a extensão não excederá ao dobro do tempo inicialmente
estabelecido; Adaptador Displayport para DVI; Em atendimento com as demais exigências do edital.

37.131.927/0002-51 NORTHWARE
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Não Não PPB 250 R$ 11.200,0000 R$ 2.800.000,0000 06/11/2020
10:26:46

Marca: Lenovo 
Fabricante: Lenovo 
Modelo / Versão: ThinkCentre M720s 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Lenovo, Modelo ThinkCentre M720s Processador Intel Core I7- 9700,
Memória RAM 32GB DDR4 2666, 480GB SSD NVME, 1TB HD 7200 RPM, Sistema Operacional Windows 10 Professional, Teclado, Mouse,
Garantia de 36 Meses on site. A entrega será realizada em até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da comunicação por e-mail, acerca
da assinatura do contrato. Validade da proposta 60 (sessenta) dias contados da realização do pregão.

21.997.155/0001-14 VIXBOT
SOLUCOES EM

Sim Sim PPB 250 R$ 12.000,0000 R$ 3.000.000,0000 05/11/2020
17:22:37
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INFORMATICA
LTDA
Marca: LENOVO 
Fabricante: LENOVO 
Modelo / Versão: M80s+ acessorios 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR Placa-mãe o Suportar ACPI (Advanced Configuration and Power
Interface), com controle automático de rotação do ventilador da CPU; o Deverá possuir, integrado à placamãe do computador (on-
board), sem adaptações, subsistema de segurança TPM (Trusted Platform Module) compatível com a norma TPM Specification Version
2.0 ou superior especificada pelo TCG (Trusted Computing Group); o Suportar boot por pendrive ou drive conectado ao USB; o Deverá
ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricada sob sua especificação, ou ainda em OEM de uso exclusivo do fabricante,
não sendo aceito o emprego de placas-mãe de livre comercialização no mercado. A placa-mãe fornecida deverá ser totalmente
compatível com o processador ofertado; o Deverá possuir pelo menos um slot para suportar instalação de pelo menos uma unidade de
armazenamento padrão M.2; &#9679; Processador o Memória cache de, no mínimo, 12MB; o Deve possuir, no mínimo, 6 (seis)
núcleos físicos de processamento; o Clock de, no mínimo, 3.0GHz base, e, no mínimo, 4.6GHz turbo; o Deve possuir TDP (Thermal
Design Power – quantidade de potência que o sistema de resfriamento do processador deve ser capaz de dissipar) de, no máximo, 95
W; o Compatível com instruções SSE4.1/4.2, AVX 2.0; o Suportar virtualização de hardware; o Suportar AES (Advanced Encryption
Standard), para criptografia de dados; o Processador das mais recentes gerações, na data da proposta, com processo de fabricação
vigente, não podendo estar em descontinuidade; o O microprocessador deverá obter pontuação (score) de desempenho, no mínimo de
13.400 (treze mil e oitocentos) pontos aferidos pelo site www.cpubenchmark.net, no link High End CPU Chart, tendo como referência a
pontuação obtida no dia 24/05/2020, conforme documento apresentado no Anexo IV; &#9679; Memória RAM instalada o 32GB de
memória instalada – DDR4 2666 – SDRAM; &#9679; BIOS em flash EPROM o Compatível com o padrão Plug & Play; Suportar SMBIOS
v.2.3 ou superior (System Management BIOS); o BIOS português ou inglês, compatível com a Placa-Mãe e em conformidade com a
especificação UEFI 2.1 (http://www.uefi.org), e capturável pela aplicação de inventário. O fabricante deverá possuir compatibilidade
com o padrão UEFI comprovada através do site http://www.uefi.org/members, como membro em qualquer categoria; o Permitir
atualização, sendo suportada a atualização remota por meio de software de gerenciamento; o Deverá o equipamento dispor de
software para diagnóstico de problemas com as seguintes características: &#9642; A fim de permitir o teste do equipamento, com
independência do sistema operacional instalado, o software de diagnóstico deve ser capaz de ser executado (inicializado) a partir da
UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ou do firmware do equipamento através do acionamento de tecla função (F1...F12);
&#9642; Deverá verificar, testar e emitir relatório, através de tela gráfica que demonstre o andamento do teste, dos seguintes
componentes: processador, memória, disco rígido (ou memória de armazenamento); &#9642; O software de diagnóstico deverá
permitir a execução de testes saúde básicos e avançados (validação de todos os blocos/setores) para módulos de memória RAM e
dispositivos de armazenamento SSD e HDD. &#9642; A mensagem de erro gerada por este diagnóstico deverá ser o suficiente para
abertura de chamado do equipamento durante o período de vigência de garantia. o Opção para o registro de número de patrimônio; o
Capacidade de desligamento do vídeo e da unidade de armazenamento após tempo de inatividade determinado pelo usuário, e
religamento por acionamento de teclado ou pela movimentação do mouse (função Suspend ou Sleep ou Standby); &#9679; Interfaces
e dispositivos integrados na placa-mãe o No mínimo 3 (três) conectores SATA, e dentre estes, pelo menos 2 (dois) com velocidade de 6
Gb/s; o No mínimo 1 (um) M.2 soquete 3, com chave M, tipo 2242/2260/2280 suporte a dispositivos de armazenamento (modo SATA
& PCIE 3.0 x4); o Controladora de vídeo integrada ao processador, com capacidade de, no mínimo, 1,5 GB. Deverá possuir pelo menos
3 (três) interfaces de vídeo, sendo pelo menos 2 (duas) digitais: uma no formato HDMI e outra DVI, sendo aceita a utilização de
conversores externos. O equipamento deve permitir a conexão simultânea de pelo menos 3 (três) monitores de forma independente
(imagens diferentes em cada monitor). A controladora de vídeo deverá ser compatível com Directx 12 e WDDM (Windows display driver
model) ou superior; o Possuir adaptador de rede integrado, com conector RJ45 fêmea, compatível com os padrões Ethernet
10/100/1000 “autosensing”, leds indicadores de atividade de rede, implementação dos padrões IEEE 802.3, 802.3X, função wake-on-
lan sendo ativada totalmente pela BIOS, não ... DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO MARCA:LENOVO GARANTIA: 36 (TRINTA
E SEIS) MESES

02.543.216/0011-09 PERFIL
COMPUTACIONAL
LTDA

Não Não PPB 250 R$ 12.000,0000 R$ 3.000.000,0000 06/11/2020
11:33:56

Marca: Dell 
Fabricante: Dell 
Modelo / Versão: OptiPlex 5080 SFF 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Configuração e condições conforme especificação do edital e seus anexos:
MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 32 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 8, ARMAZENAMENTO SSD 512GB, ARMAZENAMENTO HD
1TB, COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 E GARANTIA ON SITE DE 36 MESES.

11.329.948/0001-01 SANET
COMERCIO E
SERVICOS DE
INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 250 R$ 12.500,0000 R$ 3.125.000,0000 06/11/2020
00:02:03

Marca: Dell 
Fabricante: Dell 
Modelo / Versão: OPTIPLEX 7080 SFF / TECLADO MOUSE USB DELL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR DE ALTO DESEMPENHO AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:
TRABALHE COM INTELIGÊNCIA Configurações flexíveis: compre novos recursos de produtividade pelo preço acessível que você já
conhece. Com vários formatos, você terá um desktop que funciona perfeitamente em seu espaço de trabalho. Fique frio: com o novo
padrão de movimento na ventilação, o 7080 maximiza a entrada de ar para manter a temperatura do sistema baixa. PRODUTIVIDADE
INCOMPARÁVEL Inteligência artificial aprimorada: com a tecnologia Dell Optimizer ExpressResponse impulsionada por IA, o sistema
aprenderá e se adaptará continuamente a como você trabalha para otimizar o desempenho dos 5 aplicativos principais. Otimize seu
trabalho: desenvolvido com processadores Intel® de 10a geração até i9, com até 10 núcleos, até 128 GB de RAM DDR4 a 2.933 MHz e
suporte de até 125 W na CPU para oferecer desempenho incomparável. Os processadores Intel® vPro® opcionais oferecem às
empresas o desempenho, a capacidade de gerenciamento, os recursos de segurança integrados e a estabilidade de uma plataforma
Intel®, alinhando-se a um roteiro pronto para o futuro. Placas gráficas de última geração: Projetadas para oferecer suporte a placas
gráficas de tecnologia avançada de 215W*, as torres 7080 podem lidar com cargas de trabalho com uso intenso de recursos gráficos
sem exigir muito do sistema. Acesso em alta velocidade: Intel® Optane™, duas opções de SSD M.2 ou portas USB SuperSpeed+ para
acesso a dados em alta velocidade. PRODUTIVIDADE INCOMPARÁVEL Inteligência artificial aprimorada: com a tecnologia Dell Optimizer
ExpressResponse impulsionada por IA, o sistema aprenderá e se adaptará continuamente a como você trabalha para otimizar o
desempenho dos 5 aplicativos principais. Otimize seu trabalho: desenvolvido com processadores Intel® de 10a geração até i9, com até
10 núcleos, até 128 GB de RAM DDR4 a 2.933 MHz e suporte de até 125 W na CPU para oferecer desempenho incomparável. Os
processadores Intel® vPro® opcionais oferecem às empresas o desempenho, a capacidade de gerenciamento, os recursos de
segurança integrados e a estabilidade de uma plataforma Intel®, alinhando-se a um roteiro pronto para o futuro. Placas gráficas de
última geração: Projetadas para oferecer suporte a placas gráficas de tecnologia avançada de 215W*, as torres 7080 podem lidar com
cargas de trabalho com uso intenso de recursos gráficos sem exigir muito do sistema. Acesso em alta velocidade: Intel® Optane™,
duas opções de SSD M.2 ou portas USB SuperSpeed+ para acesso a dados em alta velocidade. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
PROCESSADOR: Intel® Core™ i7-10700 (2.9 GHz até 4.8 GHz, cache de 16MB, octa-core, 10ª geração) SISTEMA OPERACIONAL:
Windows 10 Pro Single Language, de 64 bits - Português (Brasil) PLACA DE VÍDEO: Placa gráfica integrada Intel® Graphics MEMORIA:
Memória de 32GB DDR4, 2666MHz ARMAZENAMENTO: HD SSD M.2 de 480GB TECLADO Teclado Multimídia Dell KB216 Preto - em
Português (padrão ABNT2) MOUSE Mouse Dell MS116 com fio 1000DPI preto USB PORTAS: 1 porta RJ-45 de 10/100/1000 Mbps (parte
traseira) 1 porta USB 2.0 com PowerShare (parte frontal) 1 porta USB 3.2 de 1ª geração (parte frontal) 1 porta USB 3.2 Type-C de 2ª
geração (parte frontal) 2 portas USB 2.0 com Power On (parte traseira) 3 portas USB 3.2 Type-A de 1ª geração (parte traseira) 1 porta
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USB 3.2 Type-A de 2ª geração (parte traseira) 1 tomada de áudio universal (parte frontal) 2 portas DisplayPort 1.4 1 slot serial/PS2 1
porta de entrada/saída de linha de áudio (parte traseira) 2 portas PS/2 UNIDADE OTICA Unidade óptica DVD+/- RW 8x 9.5mm SLOTS:
1 slot de cartão SD 4.0 (opcional) 1 slot PCIe x16 de 3ª geração e meia altura 1 slot PCIe x4 de 3ª geração e meia altura 1 slot M.2
2230 para placa de Wi-Fi e Bluetooth 1 slot M.2 2230/2280 para SSD/Intel Optane 1 slot M.2 2280 para SSD PCIe 3 slots SATA para
disco rígido de 3,5 polegadas, disco rígido/SSD de 2,5 polegadas e unidade óptica fina DIMENSÕES: Altura: 293 mm (11,53") x
Largura: 93 mm (3,65") x Profundidade: 290 mm (11,42") Peso inicial: 3,85 kg (8,49 lb) ENERGIA: PSU de 200 W típica com até 92%
de eficiência (80 PLUS Platinum) REGULAMENTAÇÃO: Conformidade ambiental (selos ecológicos) Configurações EPEAT registradas
disponíveis Configurações com certificação TCO 8.0 disponíveis CEL WEEE Japan Energy Law South Korea E-standby South Korea Eco-
label EU RoHS China RoHS Política de Cumprimento Regulatório da Dell Conformidade regulamentar da Dell A Dell e o meio ambiente
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES DO EQUIPAMENTO OFERTADO CONFORME CONSTA ANEXO CATALOGO /
CERTIFICAÇÕES ANEXOS. MARCA: DELL MODELO: OPTIPLEX 7080 SFF / TECLADO MOUSE USB DELL

36.080.753/0001-00 LEDATH
COMERCIO E
REPRESENTACAO
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 250 R$ 15.000,0000 R$ 3.750.000,0000 06/11/2020
12:56:45

Marca: Dell 
Fabricante: Dell 
Modelo / Versão: Dell 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 32 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8,
ARMAZENAMENTO HDD 2 TB., ARMAZENAMENTO SSD ATÉ 2 TB, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E
MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES

26.692.484/0002-51 TJC
IMPORTADORA
LTDA

Sim Sim Nenhuma 250 R$ 20.000,0000 R$ 5.000.000,0000 04/11/2020
10:36:51

Marca: DELL 
Fabricante: DELL 
Modelo / Versão: OPTIPLEX 5080 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 32 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8,
ARMAZENAMENTO HDD 2 TB., ARMAZENAMENTO SSD ATÉ 2 TB, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E
MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES

13.481.371/0001-84 PHDS SERVICOS
DE
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim Nenhuma 250 R$ 50.000,0000 R$ 12.500.000,0000 06/11/2020
12:54:14

Marca: LENOVO 
Fabricante: LENOVO 
Modelo / Versão: LENOVO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 50.000,0000 13.481.371/0001-84 06/11/2020 13:30:34:380
R$ 20.000,0000 26.692.484/0002-51 06/11/2020 13:30:34:380
R$ 15.000,0000 36.080.753/0001-00 06/11/2020 13:30:34:380
R$ 12.500,0000 11.329.948/0001-01 06/11/2020 13:30:34:380
R$ 12.000,0000 21.997.155/0001-14 06/11/2020 13:30:34:380
R$ 12.000,0000 02.543.216/0011-09 06/11/2020 13:30:34:380
R$ 11.200,0000 37.131.927/0002-51 06/11/2020 13:30:34:380
R$ 11.000,0000 00.677.870/0005-23 06/11/2020 13:30:34:380
R$ 10.000,0000 04.602.789/0001-01 06/11/2020 13:30:34:380
R$ 9.000,0000 11.830.853/0001-77 06/11/2020 13:30:34:380
R$ 8.600,0000 81.243.735/0009-03 06/11/2020 13:30:34:380
R$ 8.000,0000 01.425.676/0003-51 06/11/2020 13:30:34:380
R$ 7.000,0000 00.066.716/0003-53 06/11/2020 13:30:34:380
R$ 8.599,0000 21.997.155/0001-14 06/11/2020 13:41:12:377
R$ 8.500,0000 00.677.870/0005-23 06/11/2020 13:41:40:840
R$ 11.110,0000 37.131.927/0002-51 06/11/2020 13:42:07:260
R$ 7.900,0000 81.243.735/0009-03 06/11/2020 13:46:19:373
R$ 7.650,0000 01.425.676/0003-51 06/11/2020 13:47:25:990
R$ 7.699,0000 02.543.216/0011-09 06/11/2020 13:47:46:553
R$ 10.000,0000 37.131.927/0002-51 06/11/2020 13:49:44:327
R$ 7.600,0000 81.243.735/0009-03 06/11/2020 13:54:01:457
R$ 7.590,0000 01.425.676/0003-51 06/11/2020 13:54:25:847
R$ 8.400,0000 37.131.927/0002-51 06/11/2020 13:54:43:663
R$ 8.300,0000 00.677.870/0005-23 06/11/2020 13:55:16:667
R$ 6.999,0000 04.602.789/0001-01 06/11/2020 13:55:22:747
R$ 7.500,0000 81.243.735/0009-03 06/11/2020 13:55:42:690
R$ 9.500,0000 11.329.948/0001-01 06/11/2020 13:55:53:557
R$ 7.599,0000 02.543.216/0011-09 06/11/2020 13:56:01:607
R$ 12.900,0000 36.080.753/0001-00 06/11/2020 13:56:05:140
R$ 7.510,0000 01.425.676/0003-51 06/11/2020 13:56:07:793
R$ 6.998,0000 00.066.716/0003-53 06/11/2020 13:56:08:347
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R$ 7.300,0000 81.243.735/0009-03 06/11/2020 13:56:10:360
R$ 6.997,0000 04.602.789/0001-01 06/11/2020 13:56:26:060
R$ 7.990,0000 00.677.870/0005-23 06/11/2020 13:56:34:610
R$ 8.250,0000 37.131.927/0002-51 06/11/2020 13:56:35:827
R$ 7.260,0000 01.425.676/0003-51 06/11/2020 13:56:39:517
R$ 6.900,0000 00.066.716/0003-53 06/11/2020 13:56:57:650
R$ 7.250,0000 81.243.735/0009-03 06/11/2020 13:56:59:117
R$ 7.980,0000 37.131.927/0002-51 06/11/2020 13:57:09:557
R$ 6.899,0000 04.602.789/0001-01 06/11/2020 13:57:11:133
R$ 7.490,0000 02.543.216/0011-09 06/11/2020 13:57:19:597
R$ 6.895,0000 00.066.716/0003-53 06/11/2020 13:57:37:217
R$ 6.894,0000 04.602.789/0001-01 06/11/2020 13:57:47:997
R$ 6.850,0000 00.066.716/0003-53 06/11/2020 13:58:17:620
R$ 6.849,0000 04.602.789/0001-01 06/11/2020 13:58:26:940
R$ 6.840,0000 00.066.716/0003-53 06/11/2020 13:59:09:293
R$ 6.839,0000 04.602.789/0001-01 06/11/2020 13:59:22:517
R$ 6.830,0000 00.066.716/0003-53 06/11/2020 13:59:36:147
R$ 7.390,0000 02.543.216/0011-09 06/11/2020 13:59:43:173
R$ 6.820,0000 00.066.716/0003-53 06/11/2020 14:00:30:860
R$ 5.225,3400 81.243.735/0009-03 06/11/2020 14:03:01:903
R$ 6.350,0000 04.602.789/0001-01 06/11/2020 14:03:18:140
R$ 5.724,0000 00.066.716/0003-53 06/11/2020 14:03:22:377

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 06/11/2020
13:41:08 Item Aberto.

Início 1a Etapa da Disputa
Fechada

06/11/2020
14:02:46

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R$
6.820,0000 e R$ 7.390,0000.

Encerrada Disputa Fechada 06/11/2020
14:18:06 Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 06/11/2020
14:18:07 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

06/11/2020
15:10:15

Convocado para envio de anexo o fornecedor POSITIVO TECNOLOGIA S.A., CNPJ/CPF:
81.243.735/0009-03.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

09/11/2020
09:07:59

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor POSITIVO TECNOLOGIA S.A., CNPJ/CPF:
81.243.735/0009-03.

Em Análise 09/11/2020
15:12:56 Item Em Análise. Motivo: Para análise e manifestação da área técnica.

Desfeito Situação Em
análise do Item

18/11/2020
13:01:37 Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para prosseguimento do certame.

Aceite 18/11/2020
13:02:25

Aceite individual da proposta. Fornecedor: POSITIVO TECNOLOGIA S.A., CNPJ/CPF: 81.243.735/0009-
03, pelo melhor lance de R$ 5.225,3400. Motivo: Proposta aceita.

Habilitado 19/11/2020
13:43:12

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: POSITIVO TECNOLOGIA S.A., CNPJ/CPF:
81.243.735/0009-03, pelo melhor lance de R$ 5.225,3400.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - MICROCOMPUTADOR

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
00.677.870/0005-23 DRIVE A

INFORMATICA
LTDA

Não Não PPB 139 R$ 12.000,0000 R$ 1.668.000,0000 05/11/2020
19:39:04

Marca: HP Inc 
Fabricante: HP Inc 
Modelo / Versão: HP ProDesk 600 G5 SFF 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Processador Intel Core i7-9700; 32 GB de memória RAM DDR4 266 MHz;
Armazenamento SSD de 512 GB M.2 NVMe integrado; Armazenamento HDD de 1 TB SATA integrado; Controladora gráfica Intel UHD
630 integrada ao processador, com 02 portas DisplayPort e 01 porta HDMI; Controladora gráfica offboard de 4 GB com 01 porta
DisplayPort e 01 porta HDMI; Controladora de rede Ethernet Gigabit integrada; Teclado da HP, com conector USB, padrão ABNT-2 com
todos os caracteres da língua portuguesa, com 107 teclas, ajuste de inclinação e resistente a derramamento de líquidos; Mouse óptico
da HP, com conector USB, com resolução de 1000dpi, com dois botões incluindo tecla de rolagem e scroll, formato ergonômico e com
formação ambidestra; Fonte de alimentação interna bivolt com chaveamento automático, com 180W de potência, com PFC ativo, 92%
de eficiência energética 80 Plus Platinum; Cabo de energia da fonte de alimentação com plugue no padrão NBR 14136; Sistema
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Operacional OEM Microsoft Windows 10 Pro 64 bits, no idioma português do Brasil, pré-instalado e licenciado, com todos os drivers,
softwares necessários; Garantia da HP de 36 meses para o equipamento (desktop, mouse, teclado e monitor), com cobertura em todo
o território nacional, para reposição de peças, mão de obra, com atendimento do tipo on-site, em horário comercial (9x5 de segunda
a sexta-feira) com tempo de resposta para o chamado de no máximo de 1 (um) dia útil e a solução do problema com prazo máximo
de 8 (oito) dias úteis, contados a partir da data de abertura do chamado. Caso seja necessário tempo adicional para a solução do
problema, a extensão não excederá ao dobro do tempo inicialmente estabelecido; Adaptador Displayport para DVI; Em atendimento
com as demais exigências do edital.

02.543.216/0011-09 PERFIL
COMPUTACIONAL
LTDA

Não Não PPB 139 R$ 13.500,0000 R$ 1.876.500,0000 06/11/2020
11:33:56

Marca: Dell 
Fabricante: Dell 
Modelo / Versão: OptiPlex 5080 SFF 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Configuração e condições conforme especificação do edital e seus anexos:
MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 32 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 8, ARMAZENAMENTO SSD 512GB, ARMAZENAMENTO HD
1TB, PLACA DE VÍDEO GDDR5 COM 4GB DE MEMÓRIA, TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 E GARANTIA ON
SITE DE 36 MESES.

21.997.155/0001-14 VIXBOT
SOLUCOES EM
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim PPB 139 R$ 15.000,0000 R$ 2.085.000,0000 05/11/2020
17:22:37

Marca: LENOVO 
Fabricante: LENOVO 
Modelo / Versão: M80s+ acessorios 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador Placa-mãe o Suportar ACPI (Advanced Configuration and Power
Interface), com controle automático de rotação do ventilador da CPU; o Deverá possuir, integrado à placamãe do computador (on-
board), sem adaptações, subsistema de segurança TPM (Trusted Platform Module) compatível com a norma TPM Specification Version
2.0 ou superior especificada pelo TCG (Trusted Computing Group); o Suportar boot por pendrive ou drive conectado ao USB; o
Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricada sob sua especificação, ou ainda em OEM de uso exclusivo do
fabricante, não sendo aceito o emprego de placas-mãe de livre comercialização no mercado. A placa-mãe fornecida deverá ser
totalmente compatível com o processador ofertado; o Deverá possuir pelo menos um slot livre para suportar instalação de pelo
menos uma unidade de armazenamento padrão M.2; &#9679; Processador o Memória cache de, no mínimo, 12MB; o Deve possuir,
no mínimo, 6 (seis) núcleos físicos de processamento; o Clock de, no mínimo, 3.0GHz base, e, no mínimo, 4.6GHz turbo; o Deve
possuir TDP (Thermal Design Power – quantidade de potência que o sistema de resfriamento do processador deve ser capaz de
dissipar) de, no máximo, 95 W; o Compatível com instruções SSE4.1/4.2, AVX 2.0; o Suportar virtualização de hardware; o Suportar
AES (Advanced Encryption Standard), para criptografia de dados; o Processador das mais recentes gerações, na data da proposta,
com processo de fabricação vigente, não podendo estar em descontinuidade; o O microprocessador deverá obter pontuação (score)
de desempenho, no mínimo de 13.400 (treze mil e oitocentos) pontos aferidos pelo site www.cpubenchmark.net, no link High End
CPU Chart, tendo como referência a pontuação obtida no dia 24/05/2020, conforme documento apresentado no Anexo IV; &#9679;
Memória RAM instalada o 32GB de memória instalada – DDR4 2666 – SDRAM; &#9679; BIOS em flash EPROM o Compatível com o
padrão Plug & Play; o Suportar SMBIOS v.2.3 ou superior (System Management BIOS); BIOS português ou inglês, compatível com a
Placa-Mãe e em conformidade com a especificação UEFI 2.1 (http://www.uefi.org), e capturável pela aplicação de inventário. O
fabricante deverá possuir compatibilidade com o padrão UEFI comprovada através do site http://www.uefi.org/members, como
membro em qualquer categoria; o Permitir atualização, sendo suportada a atualização remota por meio de software de
gerenciamento; o Deverá o equipamento dispor de software para diagnóstico de problemas com as seguintes características:
&#9642; A fim de permitir o teste do equipamento, com independência do sistema operacional instalado, o software de diagnóstico
deve ser capaz de ser executado (inicializado) a partir da UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ou do firmware do
equipamento através do acionamento de tecla função (F1...F12); &#9642; Deverá verificar, testar e emitir relatório, através de tela
gráfica que demonstre o andamento do teste, dos seguintes componentes: processador, memória, disco rígido (ou memória de
armazenamento); &#9642; O software de diagnóstico deverá permitir a execução de testes saúde básicos e avançados (validação de
todos os blocos/setores) para módulos de memória RAM e dispositivos de armazenamento SSD e HDD. &#9642; A mensagem de erro
gerada por este diagnóstico deverá ser o suficiente para abertura de chamado do equipamento durante o período de vigência de
garantia. o Opção para registro de número de patrimônio; o Capacidade de desligamento do vídeo e da unidade de armazenamento
após tempo de inatividade determinado pelo usuário, e religamento por acionamento de teclado ou pela movimentação do mouse
(função Suspend ou Sleep ou Standby); &#9679; Interfaces e dispositivos integrados na placa-mãe o No mínimo 3 (três) conectores
SATA, e dentre estes, pelo menos 2 (dois) com velocidade de 6 Gb/s; o No mínimo 1 (um) M.2 soquete 3, com chave M, tipo
2242/2260/2280 suporte a dispositivos de armazenamento (modo SATA & PCIE 3.0 x4); o Controladora de vídeo integrada ao
processador, com capacidade de, no mínimo, 1,5 GB. Deverá possuir pelo menos 2 (duas) interfaces de vídeo, sendo pelo menos 1
(uma) digital. O equipamento deve permitir a conexão simultânea de pelo menos 3 (três) monitores de forma independente (imagens
diferentes em cada monitor). A controladora de vídeo deverá ser compatível com Directx ... DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME
ANEXO MARCA:LENOVO GARANTIA: 36 (TRINTA E SEIS) MESES

04.602.789/0001-01 DATEN
TECNOLOGIA
LTDA

Não Não PPB 139 R$ 15.000,0000 R$ 2.085.000,0000 06/11/2020
08:54:44

Marca: DATEN 
Fabricante: DATEN 
Modelo / Versão: DC3C-T 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Placa-mãe o Suportar ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), com
controle automático de rotação do ventilador da CPU; o Deverá possuir, integrado à placa-mãe do computador (on-board), sem
adaptações, subsistema de segurança TPM (Trusted Platform Module) compatível com a norma TPM Specification Version 2.0 ou
superior especificada pelo TCG (Trusted Computing Group); o Suportar boot por pendrive ou drive conectado ao USB; o Deverá ser do
mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricada sob sua especificação, ou ainda em OEM de uso exclusivo do fabricante, não
sendo aceito o emprego de placas-mãe de livre comercialização no mercado. A placa-mãe fornecida deverá ser totalmente compatível
com o processador ofertado; o Deverá possuir pelo menos um slot para suportar instalação de pelo menos uma unidade de
armazenamento padrão M.2; Demais configurações atendendo plenamente ao edital e questionamentos.

01.425.676/0003-51 ATHENAS
AUTOMACAO
LTDA

Não Não PPB 139 R$ 15.000,0000 R$ 2.085.000,0000 06/11/2020
09:01:29

Marca: Lenovo 
Fabricante: Lenovo 
Modelo / Versão: THINKSTATION P340TW 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 2 - Microcomputador com características especiais e placa de vídeo dedicada, para
utilização pelas seguintes áreas: SECOM, Escola Judicial, SPO e SEDUC. &#9679; Placa-mãe o Suporta ACPI (Advanced Configuration
and Power Interface), com controle automático de rotação do ventilador da CPU; o Possui, integrado à placa-mãe do computador (on-
board), sem adaptações, subsistema de segurança TPM (Trusted Platform Module) compatível com a norma TPM Specification Version
2.0 ou superior especificada pelo TCG (Trusted Computing Group); o Suporta boot por pendrive ou drive conectado ao USB; o Do
mesmo fabricante do microcomputador, totalmente compatível com o processador ofertado; o Possui slot livre para suportar
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instalação de pelo menos uma unidade de armazenamento padrão M.2; &#9679; Processador Intel Core i5-10600 o Memória cache
de 12MB; o Possui 6 (seis) núcleos físicos de processamento; o Clock de 3.0GHz base, e 4.6GHz turbo; o Possui TDP (Thermal Design
Power – quantidade de potência que o sistema de resfriamento do processador deve ser capaz de dissipar) de, no máximo, 95 W; o
Compatível com instruções SSE4.1/4.2, AVX 2.0; o Suporta virtualização de hardware; o Suporta AES (Advanced Encryption
Standard), para criptografia de dados; o Processador das mais recentes gerações, na data da proposta, com processo de fabricação
vigente; o O microprocessador deverá obter pontuação (score) de desempenho, no mínimo de 13.800 (treze mil e oitocentos) pontos
aferidos pelo site www.cpubenchmark.net, no link High End CPU Chart, tendo como referência a pontuação obtida no dia 24/05/2020,
conforme documento apresentado no Anexo IV; &#9679; Memória RAM instalada o 32GB de memória instalada – DDR4 2666 –
SDRAM; &#9679; BIOS em flash EPROM o Compatível com o padrão Plug & Play; o Suporta SMBIOS v.2.3 ou superior (System
Management BIOS); o BIOS inglês, desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação UEFI 2.1
(http://www.uefi.org), e capturável pela aplicação de inventário. O fabricante possui compatibilidade com o padrão UEFI comprovada
através do site http://www.uefi.org/members, na categoria membros; o Permite atualização, sendo suportada a atualização remota
por meio de software de gerenciamento; o O equipamento dispõe de software para diagnóstico de problemas com as seguintes
características: &#9642; A fim de permitir o teste do equipamento, com independência do sistema operacional instalado, o software
de diagnóstico é capaz de ser executado (inicializado) a partir da UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ou do firmware do
equipamento através do acionamento de tecla função (F1...F12); &#9642; Verificar, testar e emitir relatório, através de tela gráfica
que demonstre o andamento do teste, dos seguintes componentes: processador, memória, disco rígido (ou memória de
armazenamento); &#9642; O software de diagnóstico permite a execução de testes saúde básicos e avançados (validação de todos
os blocos/setores) para módulos de memória RAM e dispositivos de armazenamento SSD e HDD. &#9642; A mensagem de erro
gerada por este diagnóstico é suficiente para abertura de chamado do equipamento durante o período de vigência de garantia. o
Opção para registro de número de patrimônio; o Capacidade de desligamento do vídeo e da unidade de armazenamento após tempo
de inatividade determinado pelo usuário, e religamento por acionamento de teclado ou pela movimentação do mouse (função
Suspend ou Sleep ou Standby); &#9679; Interfaces e dispositivos integrados na placa-mãe o 3 (três) conectores SATA, e dentre
estes, pelo menos 2 (dois) com velocidade de 6 Gb/s; o 1 (um) M.2 soquete 3, com chave M, tipo 2242/2260/2280 suporte a
dispositivos de armazenamento (modo SATA & PCIE 3.0 x4); o Controladora de vídeo integrada ao processador, com capacidade de,
no mínimo, 1,5 GB. Deverá possuir pelo menos 2 (duas) interfaces de vídeo, sendo pelo menos 1 (uma) digital. O equipamento
permite a conexão simultânea de pelo menos 3 (três) monitores de forma independente (imagens diferentes em cada monitor). A
controladora de vídeo é compatível com Directx 12 e WDDM (Windows display driver model) ou superior; o Possui adaptador de rede
integrado, com conector RJ45 fêmea, compatível com os padrões Ethernet 10/100/1000 “autosensing”, leds indicadores de atividade
de rede, implementação dos padrões IEEE 802.3, 802.3X, função wake-on-lan sendo ativada totalmente pela BIOS, não havendo
nenhuma opção que dependa de jumper ou DIP switches, e suporte ao protocolo SNMP. o Controlador de som estéreo 16 bits ou
superior, com conectores para line-in e line-out. Audio Full duplex com conectores para entrada de microfone e saída para fone de
ouvido, sendo aceita porta tipo “combo”, ou para caixas de som na parte frontal do gabinete. O equipamento possui 1 (um) alto-
falante integrado ao gabinete conectado diretamente à controladora de som do próprio microcomputador;

11.329.948/0001-01 SANET
COMERCIO E
SERVICOS DE
INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 139 R$ 15.500,0000 R$ 2.154.500,0000 06/11/2020
00:02:03

Marca: Dell 
Fabricante: Dell 
Modelo / Versão: OPTIPLEX 7080 SFF / TECLADO MOUSE USB DELL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR DE ALTO DESEMPENHO AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:
TRABALHE COM INTELIGÊNCIA Configurações flexíveis: compre novos recursos de produtividade pelo preço acessível que você já
conhece. Com vários formatos, você terá um desktop que funciona perfeitamente em seu espaço de trabalho. Fique frio: com o novo
padrão de movimento na ventilação, o 7080 maximiza a entrada de ar para manter a temperatura do sistema baixa. PRODUTIVIDADE
INCOMPARÁVEL Inteligência artificial aprimorada: com a tecnologia Dell Optimizer ExpressResponse impulsionada por IA, o sistema
aprenderá e se adaptará continuamente a como você trabalha para otimizar o desempenho dos 5 aplicativos principais. Otimize seu
trabalho: desenvolvido com processadores Intel® de 10a geração até i9, com até 10 núcleos, até 128 GB de RAM DDR4 a 2.933 MHz
e suporte de até 125 W na CPU para oferecer desempenho incomparável. Os processadores Intel® vPro® opcionais oferecem às
empresas o desempenho, a capacidade de gerenciamento, os recursos de segurança integrados e a estabilidade de uma plataforma
Intel®, alinhando-se a um roteiro pronto para o futuro. Placas gráficas de última geração: Projetadas para oferecer suporte a placas
gráficas de tecnologia avançada de 215W*, as torres 7080 podem lidar com cargas de trabalho com uso intenso de recursos gráficos
sem exigir muito do sistema. Acesso em alta velocidade: Intel® Optane™, duas opções de SSD M.2 ou portas USB SuperSpeed+ para
acesso a dados em alta velocidade. PRODUTIVIDADE INCOMPARÁVEL Inteligência artificial aprimorada: com a tecnologia Dell
Optimizer ExpressResponse impulsionada por IA, o sistema aprenderá e se adaptará continuamente a como você trabalha para
otimizar o desempenho dos 5 aplicativos principais. Otimize seu trabalho: desenvolvido com processadores Intel® de 10a geração até
i9, com até 10 núcleos, até 128 GB de RAM DDR4 a 2.933 MHz e suporte de até 125 W na CPU para oferecer desempenho
incomparável. Os processadores Intel® vPro® opcionais oferecem às empresas o desempenho, a capacidade de gerenciamento, os
recursos de segurança integrados e a estabilidade de uma plataforma Intel®, alinhando-se a um roteiro pronto para o futuro. Placas
gráficas de última geração: Projetadas para oferecer suporte a placas gráficas de tecnologia avançada de 215W*, as torres 7080
podem lidar com cargas de trabalho com uso intenso de recursos gráficos sem exigir muito do sistema. Acesso em alta velocidade:
Intel® Optane™, duas opções de SSD M.2 ou portas USB SuperSpeed+ para acesso a dados em alta velocidade. ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS PROCESSADOR: Intel® Core™ i7-10700 (2.9 GHz até 4.8 GHz, cache de 16MB, octa-core, 10ª geração) SISTEMA
OPERACIONAL: Windows 10 Pro Single Language, de 64 bits - Português (Brasil) PLACA DE VÍDEO: Placa 4GB GDDR5 LP 1400 CUDA
CORES MEMORIA: Memória de 32GB DDR4, 2666MHz ARMAZENAMENTO: HD SSD M.2 de 480GB TECLADO Teclado Multimídia Dell
KB216 Preto - em Português (padrão ABNT2) MOUSE Mouse Dell MS116 com fio 1000DPI preto USB PORTAS: 1 porta RJ-45 de
10/100/1000 Mbps (parte traseira) 1 porta USB 2.0 com PowerShare (parte frontal) 1 porta USB 3.2 de 1ª geração (parte frontal) 1
porta USB 3.2 Type-C de 2ª geração (parte frontal) 2 portas USB 2.0 com Power On (parte traseira) 3 portas USB 3.2 Type-A de 1ª
geração (parte traseira) 1 porta USB 3.2 Type-A de 2ª geração (parte traseira) 1 tomada de áudio universal (parte frontal) 2 portas
DisplayPort 1.4 1 slot serial/PS2 1 porta de entrada/saída de linha de áudio (parte traseira) 2 portas PS/2 UNIDADE OTICA Unidade
óptica DVD+/- RW 8x 9.5mm SLOTS: 1 slot de cartão SD 4.0 (opcional) 1 slot PCIe x16 de 3ª geração e meia altura 1 slot PCIe x4 de
3ª geração e meia altura 1 slot M.2 2230 para placa de Wi-Fi e Bluetooth 1 slot M.2 2230/2280 para SSD/Intel Optane 1 slot M.2
2280 para SSD PCIe 3 slots SATA para disco rígido de 3,5 polegadas, disco rígido/SSD de 2,5 polegadas e unidade óptica fina
DIMENSÕES: Altura: 293 mm (11,53") x Largura: 93 mm (3,65") x Profundidade: 290 mm (11,42") Peso inicial: 3,85 kg (8,49 lb)
ENERGIA: PSU de 200 W típica com até 92% de eficiência (80 PLUS Platinum) REGULAMENTAÇÃO: Conformidade ambiental (selos
ecológicos) Configurações EPEAT registradas disponíveis Configurações com certificação TCO 8.0 disponíveis CEL WEEE Japan Energy
Law South Korea E-standby South Korea Eco-label EU RoHS China RoHS Política de Cumprimento Regulatório da Dell Conformidade
regulamentar da Dell A Dell e o meio ambiente ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES DO EQUIPAMENTO OFERTADO
CONFORME CONSTA ANEXO CATALOGO / CERTIFICAÇÕES ANEXOS. MARCA: DELL MODELO: OPTIPLEX 7080 SFF / TECLADO MOUSE
USB DELL

36.080.753/0001-00 LEDATH
COMERCIO E
REPRESENTACAO
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 139 R$ 18.000,0000 R$ 2.502.000,0000 06/11/2020
12:56:45

Marca: Dell 
Fabricante: Dell 
Modelo / Versão: Dell 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 32 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8,
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ARMAZENAMENTO HDD ATÉ 500 GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM
TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES

37.131.927/0002-51 NORTHWARE
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Não Não PPB 139 R$ 25.000,0000 R$ 3.475.000,0000 06/11/2020
10:26:46

Marca: Lenovo 
Fabricante: Lenovo 
Modelo / Versão: ThinkStation P340 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lenovo ThinkStation P340 Processador Intel Xeon W-1250, Memoria RAM 32GB DDR4
2666, 480GB SSD NVME, 1TB HD 7200 RPM, Placa de Vídeo 4GB GDDR5, Sistema Operacional Windows 10 Professional, Teclado,
Mouse, Garantia de 36 Meses on site. A entrega será realizada em até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da comunicação por e-
mail, acerca da assinatura do contrato. Validade da proposta 60 (sessenta) dias contados da realização do pregão.

13.481.371/0001-84 PHDS SERVICOS
DE
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim Nenhuma 139 R$ 50.000,0000 R$ 6.950.000,0000 06/11/2020
12:54:14

Marca: LENOVO 
Fabricante: LENOVO 
Modelo / Versão: LENOVO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROCOMPUTADOR

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 50.000,0000 13.481.371/0001-84 06/11/2020 13:30:34:380
R$ 25.000,0000 37.131.927/0002-51 06/11/2020 13:30:34:380
R$ 18.000,0000 36.080.753/0001-00 06/11/2020 13:30:34:380
R$ 15.500,0000 11.329.948/0001-01 06/11/2020 13:30:34:380
R$ 15.000,0000 21.997.155/0001-14 06/11/2020 13:30:34:380
R$ 15.000,0000 04.602.789/0001-01 06/11/2020 13:30:34:380
R$ 15.000,0000 01.425.676/0003-51 06/11/2020 13:30:34:380
R$ 13.500,0000 02.543.216/0011-09 06/11/2020 13:30:34:380
R$ 12.000,0000 00.677.870/0005-23 06/11/2020 13:30:34:380
R$ 14.000,0000 36.080.753/0001-00 06/11/2020 14:20:04:403
R$ 15.400,0000 37.131.927/0002-51 06/11/2020 14:23:34:237
R$ 13.400,0000 01.425.676/0003-51 06/11/2020 14:24:34:280
R$ 13.000,0000 02.543.216/0011-09 06/11/2020 14:27:08:700
R$ 12.001,0000 04.602.789/0001-01 06/11/2020 14:27:11:310
R$ 13.150,0000 01.425.676/0003-51 06/11/2020 14:28:32:903
R$ 13.116,0000 21.997.155/0001-14 06/11/2020 14:33:55:627
R$ 13.000,0000 36.080.753/0001-00 06/11/2020 14:34:11:600
R$ 12.615,0000 11.329.948/0001-01 06/11/2020 14:34:37:013
R$ 12.100,0000 02.543.216/0011-09 06/11/2020 14:36:47:767
R$ 12.999,9900 36.080.753/0001-00 06/11/2020 14:37:30:360
R$ 12.500,0000 21.997.155/0001-14 06/11/2020 14:39:54:710
R$ 12.400,0000 36.080.753/0001-00 06/11/2020 14:40:55:753
R$ 9.400,0000 00.677.870/0005-23 06/11/2020 14:56:26:193
R$ 8.240,0000 02.543.216/0011-09 06/11/2020 14:56:43:457
R$ 9.190,0000 04.602.789/0001-01 06/11/2020 14:56:49:113
R$ 10.323,3100 21.997.155/0001-14 06/11/2020 14:59:08:077
R$ 12.299,0000 36.080.753/0001-00 06/11/2020 15:01:02:367

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 06/11/2020
14:19:36 Item Aberto.

Início 1a
Etapa da
Disputa
Fechada

06/11/2020
14:56:05

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R$ 12.000,0000 e R$
13.150,0000.

Encerrada
Disputa
Fechada

06/11/2020
15:02:16 Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 06/11/2020
15:02:16 Item encerrado.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

06/11/2020
15:12:29 Convocado para envio de anexo o fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.543.216/0011-09.
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Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

09/11/2020
14:10:08

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF:
02.543.216/0011-09.

Em Análise 09/11/2020
15:13:07 Item Em Análise. Motivo: Para análise e manifestação da área técnica.

Desfeito
Situação Em
análise do
Item

11/11/2020
12:15:43 Desfeito situação do item em análise. Motivo: Processo retornado com manifestação da área técnica após sua análise.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

11/11/2020
12:26:49 Convocado para envio de anexo o fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.543.216/0011-09.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

12/11/2020
12:27:02

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF:
02.543.216/0011-09.

Recusa 12/11/2020
12:56:25

Recusa da proposta. Fornecedor: PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.543.216/0011-09, pelo melhor lance
de R$ 8.240,0000. Motivo: Diante da manifestação da área técnica, que entendeu que a placa de vídeo ofertada não
atendeu a exigência mínima prevista em edital de 1400 processadores de fluxo, e após o fornecedor confirmar esse
equívoco e informar não ser possível modificar este componente para atender ao edital.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

12/11/2020
13:00:23 Convocado para envio de anexo o fornecedor DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

12/11/2020
15:12:18

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-
01.

Em Análise 12/11/2020
16:42:16 Item Em Análise. Motivo: Para análise e manifestação da área técnica quanto à proposta da nova arrematante.

Desfeito
Situação Em
análise do
Item

13/11/2020
16:00:38

Desfeito situação do item em análise. Motivo: Processo retornado com manifestação da área técnica, após sua
análise.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

13/11/2020
16:11:07 Convocado para envio de anexo o fornecedor DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

16/11/2020
15:07:59

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-
01.

Aceite 18/11/2020
13:02:43

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01, pelo melhor
lance de R$ 9.190,0000. Motivo: Proposta aceita.

Habilitado 19/11/2020
13:44:38

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01, pelo
melhor lance de R$ 9.190,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 06/11/2020
13:33:01

Senhores licitantes, boa tarde! Abrimos a sessão e será iniciada a etapa de lances referente a este
Pregão em alguns instantes.

Pregoeiro 06/11/2020
13:33:17

Para evitar confusão na formulação dos lances, abrirei um item por vez, individualmente.

Pregoeiro 06/11/2020
13:33:58

Lembrando que trata-se de Registro de Preços para futura aquisição de computadores, por diversos
órgãos participantes, de acordo com suas quantidades informadas no edital.

Pregoeiro 06/11/2020
13:40:28

Será aberta a etapa de lances referente ao item nº 1. Solicito que prestem atenção ao item em
disputa.

Pregoeiro 06/11/2020
13:41:09

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 06/11/2020
13:41:39

Alerto quanto à necessidade de exequibilidade das propostas.

Pregoeiro 06/11/2020
13:41:59

Informo que não serão aceitos pedidos de desistência das propostas sem ocorrência de fatos
supervenientes devidamente justificados.

Pregoeiro 06/11/2020
13:42:07

Caso não mantenham sua proposta ou deixem de entregar documentação exigida para o certame,
dentre outras condutas, estarão sujeitos ao processo de apuração e às sanções previstas em Lei.

Pregoeiro 06/11/2020
13:42:26

O modo de disputa é o aberto, com duração inicial de 10 minutos e prorrogações automáticas, após
este período, caso haja novo lance num intervalo de 2 minutos.

Pregoeiro 06/11/2020
13:45:57

Lembrando que, caso a proposta de menor valor não seja aceita ou o licitante desatenda às
exigências habilitatórias, serão convocados os demais licitantes, na ordem de classificação, para
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apresentarem proposta e documentos que atendam ao edital.
Pregoeiro 06/11/2020

13:57:17
Uma retificação: o modo de disputa é o "aberto e fechado", conforme item 7.8 do edital.

Pregoeiro 06/11/2020
13:59:01

Entramos na etapa de encerramento aleatório, de duração de até 10 minutos, para que se possa
prosseguir à fase fechada aos autores das melhores ofertas para lance final.

Pregoeiro 06/11/2020
14:02:38

Iniciaremos agora a etapa de disputa "fechada", para oferta de lance final no prazo máximo de 5
minutos.

Pregoeiro 06/11/2020
14:02:46

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 6.820,0000 e
R$ 7.390,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:07:46 do dia 06/11/2020.

Pregoeiro 06/11/2020
14:10:07

Vamos encerrar a disputa do item nº 1, e em seguida iniciar a disputa do item nº 2, que também se
dará no modo "aberto e fechado".

Pregoeiro 06/11/2020
14:13:35

O Comprasnet não está permitindo encerrar a disputa do item 1, retornando a mensagem de:
"Somente item que está aguardando decisão sobre reinício pode ter a fase de disputa aberta

encerrada."
Pregoeiro 06/11/2020

14:17:15
E pela mesma razão não está permitindo o início da disputa do item nº 2. Vamos aguardar alguns

instantes.
Sistema 06/11/2020

14:18:05
O fornecedor da proposta no valor de R$ 7.390,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.

Sistema 06/11/2020
14:18:06

O fornecedor da proposta no valor de R$ 7.260,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.

Sistema 06/11/2020
14:18:07

A etapa fechada do item 1 foi encerrada.

Sistema 06/11/2020
14:18:07

O item 1 está encerrado.

Pregoeiro 06/11/2020
14:19:05

Finalmente o item nº 1 foi encerrado pelo sistema. Passaremos então à disputa do item nº 2.

Pregoeiro 06/11/2020
14:19:37

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 06/11/2020
14:21:29

Lembro que não serão aceitos pedidos de desistência das propostas sem ocorrência de fatos
supervenientes devidamente justificados, e que caso não mantenham sua proposta ou deixem de

entregar documentação exigida para o certame, dentre outras condutas, estarão sujeitos ao processo
de apuração e às sanções previstas em Lei.

Pregoeiro 06/11/2020
14:35:44

Entramos na etapa de encerramento aleatório, de duração de até 10 minutos, para que se possa
prosseguir à fase fechada aos autores das melhores ofertas para lance final.

Pregoeiro 06/11/2020
14:44:54

Iniciaremos agora a etapa de disputa "fechada", para oferta de lance final no prazo máximo de 5
minutos.

Pregoeiro 06/11/2020
14:52:02

Infelizmente o sistema travou e o item nº 2 sumiu da lista. Tentarei efetuar logoff e login em
seguida, para verificar se a situação regulariza.

Pregoeiro 06/11/2020
14:55:55

Retornamos. Agora sim vamos tentar novamente abrir a disputa fechada do item nº 2.

Pregoeiro 06/11/2020
14:56:05

A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 12.000,0000 e
R$ 13.150,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:01:04 do dia 06/11/2020.

Sistema 06/11/2020
15:02:16

O fornecedor da proposta no valor de R$ 12.615,0000 não enviou lance único e fechado para o item
2.

Sistema 06/11/2020
15:02:16

O fornecedor da proposta no valor de R$ 13.150,0000 não enviou lance único e fechado para o item
2.

Sistema 06/11/2020
15:02:16

A etapa fechada do item 2 foi encerrada.

Sistema 06/11/2020
15:02:16

O item 2 está encerrado.

Sistema 06/11/2020
15:02:17

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor
acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".

Pregoeiro 06/11/2020
15:10:03

Para POSITIVO TECNOLOGIA S.A. - Em relação ao item nº 1, convocamos a arrematante, conforme
previsão editalícia 10.1, para apresentar a proposta comercial final, com todas as informações

exigidas e apresentando, se possível, documentação técnica para comprovar o atendimento dos
requisitos do objeto ofertado, enquanto analisamos o restante da documentação já enviada.

Sistema 06/11/2020
15:10:15

Senhor fornecedor POSITIVO TECNOLOGIA S.A., CNPJ/CPF: 81.243.735/0009-03, solicito o envio do
anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 06/11/2020
15:11:07

Para POSITIVO TECNOLOGIA S.A. - O prazo para envio é até as 15:11h de segunda-feira, dia 9 de
novembro.

Pregoeiro 06/11/2020
15:12:19

Para PERFIL COMPUTACIONAL LTDA - Agora para o item nº 2, convocamos a arrematante, conforme
previsão editalícia 10.1, para apresentar a proposta comercial final, com todas as informações

exigidas e apresentando, se possível, documentação técnica para comprovar o atendimento dos
requisitos do objeto ofertado, enquanto analisamos o restante da documentação já enviada.

Sistema 06/11/2020
15:12:29

Senhor fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.543.216/0011-09, solicito o envio
do anexo referente ao ítem 2.

Pregoeiro 06/11/2020
15:13:08

Para PERFIL COMPUTACIONAL LTDA - O prazo para envio é até as 15:13h de segunda-feira, dia 9 de
novembro.

Pregoeiro 06/11/2020
17:54:46

Até a apresentação das propostas pelas empresas convocadas, deixaremos o sistema da sessão
aberto para possibilitar o envio dos anexos. Segunda-feira retomamos os procedimentos, com o
encaminhamento das propostas à área técnica para análise e manifestação. Desde já agradeço a

atenção e desejo-lhes um ótimo final de semana!
Sistema 09/11/2020 Senhor Pregoeiro, o fornecedor POSITIVO TECNOLOGIA S.A., CNPJ/CPF: 81.243.735/0009-03, enviou
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09:07:59 o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 09/11/2020

12:52:58
Boa tarde a todos! Retomamos as atividades da sessão.

Sistema 09/11/2020
14:10:08

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.543.216/0011-09,
enviou o anexo para o ítem 2.

Pregoeiro 09/11/2020
15:05:18

Diante do envio das propostas ajustadas por parte de ambos os fornecedores, faremos a análise
preliminar e encaminharemos o processo à área técnica, para sua análise mais detalhada e

manifestação quanto à aceitação ou não dos objetos ofertados para os itens nº 1 e 2.
Pregoeiro 09/11/2020

15:12:29
Ambos os itens serão colocados na situação "Em análise" até que esses trabalhos sejam finalizados.

A retomada das atividades da sessão será comunicada com a devida antecedência, para possibilitar o
acompanhamento por parte de todos os interessados. Apenas peço que com alguma frequência, pelo

menos diária, verifiquem as mensagens deixadas no chat. Boa semana!
Pregoeiro 11/11/2020

12:16:39
Boa tarde a todos! Retomamos a sessão para realizar as diligências necessárias em relação a

proposta para o item nº 2.
Pregoeiro 11/11/2020

12:19:37
Para PERFIL COMPUTACIONAL LTDA - A área técnica, em sua análise, manifestou-se com o

entendimento de que, em relação ao computador apresentado, um componente não atendido a um
requisito. Trata-se do modelo de placa de vídeo integrante do equipamento...

Pregoeiro 11/11/2020
12:22:55

Para PERFIL COMPUTACIONAL LTDA - Nas palavras da área técnica: "No prospecto apresentado da
placa de vídeo ofertada, a AMD Radeon RX 640 4GB (DP/mDP), consta: ´ Processadores de fluxo:

512/640´ (...), sendo que a exigência mínima prevista em edital é que seja de 1400 processadores
de fluxo."

Pregoeiro 11/11/2020
12:26:24

Para PERFIL COMPUTACIONAL LTDA - Assim, diligenciamos junto à arrematante para questionar se o
fornecedor deseja prestar algum esclarecimento técnico adicional em relação ao componente, ou se
deseja enviar algum arquivo para ratificar ou retificar a especificação desse componente de forma

que atenda plenamente às exigências e requisitos do edital.
Sistema 11/11/2020

12:26:49
Senhor fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.543.216/0011-09, solicito o envio

do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro 11/11/2020

12:28:53
Para PERFIL COMPUTACIONAL LTDA - O prazo para apresentar esclarecimentos ratificando ou

retificando as especificações técnicas, tanto via mensagem quanto por meio do envio de anexo, será
de 24h a partir desta convocação, encerrando-se às 12:30h de amanhã, dia 12 de novembro, quinta-

feira.
Pregoeiro 11/11/2020

13:42:21
Para PERFIL COMPUTACIONAL LTDA - Aproveitamos a oportunidade também para solicitar

comprovação de poderes do Sr. RODRIGO ALVES SOARES, responsável pela assinatura da proposta,
para representar a empresa licitante neste certame.

Pregoeiro 12/11/2020
12:16:48

Boa tarde a todos! Retomamos as tratativas referentes ao certame, em especial no que diz respeito
ao item nº 2.

Pregoeiro 12/11/2020
12:17:50

Para PERFIL COMPUTACIONAL LTDA - Permanecemos no aguardo da manifestação da empresa em
relação às questões envolvendo a proposta para o item nº 2 feita pela empresa. A manifestação pode

ser feita diretamente por mensagem no chat ou por meio do envio de anexo.
Sistema 12/11/2020

12:27:02
Senhor Pregoeiro, o fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.543.216/0011-09,

enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro 12/11/2020

12:28:19
Para PERFIL COMPUTACIONAL LTDA - Agradeço o envio das informações!

Pregoeiro 12/11/2020
12:52:02

Informamos a todos que a empresa PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, por meio de seu representante,
comunicou-nos via e-mail sobre problemas técnicos junto ao sistema para conseguir enviar

mensagens. De qualquer forma, conseguiu via envio de anexo realizar sua manifestação e responder
à diligência feita.

Pregoeiro 12/11/2020
12:53:30

Como a proposta para o item 2 não foi possível de ser corrigida ou modificada em relação ao
componente que não atende plenamente aos requisitos do edital, a proposta será desclassificada e

convocaremos o próximo fornecedor na ordem de classificação.
Pregoeiro 12/11/2020

13:00:06
Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - Assim para o item nº 2, convocamos a nova arrematante DATEN

TECNOLOGIA LTDA, conforme 10.1 do edital, para apresentar a proposta comercial final, com todas
as informações exigidas e apresentando, se possível, documentação técnica para comprovar o

atendimento dos requisitos do objeto ofertado, enquanto analisamos o restante da documentação já
enviada.

Sistema 12/11/2020
13:00:23

Senhor fornecedor DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01, solicito o envio do
anexo referente ao ítem 2.

Pregoeiro 12/11/2020
13:02:19

Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - O prazo para envio é até as 13:01h de amanhã, sexta-feira, dia 13
de novembro. No entanto, agradeceríamos se fosse possível enviar a proposta no mais curto espaço

de tempo, de forma a agilizar a análise e o prosseguimento da licitação.
04.602.789/0001-01 12/11/2020

13:04:31
Boa Tarde Srº Pregoeiro (a) estamos ciente estaremos providenciando o mais breve.

Pregoeiro 12/11/2020
13:23:36

Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - Agradeço a atenção e a presteza!

Sistema 12/11/2020
15:12:18

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01, enviou o
anexo para o ítem 2.

Pregoeiro 12/11/2020
16:41:44

Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - O item será colocado na situação "Em análise" até que a área
técnica faça sua análise e se manifeste. A retomada das atividades da sessão será comunicada com a

devida antecedência, para possibilitar o acompanhamento por parte de todos os interessados. Até
breve!

Pregoeiro 13/11/2020
13:07:52

Boa tarde a todos!

Pregoeiro 13/11/2020
16:02:54

O processo retornou com manifestação da área técnica sobre a proposta da empresa DATEN
TECNOLOGIA LTDA para o item nº 2, com necessidade de diligências para esclarecimento de alguns

pontos.
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Pregoeiro 13/11/2020
16:07:15

Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - A área técnica, em sua análise, manifestou-se que entendeu, de
acordo com as descrições da placa mãe e do gabinete, que as 2 portas internas USB 3.1 Gen1 podem
ser convertidas em 1 porta USC tipo C, e que assim o equipamento somente atenderia ao requisito

mínimo de um 3.1 tipo-C OU o requisito de duas 3.1 Gen1 localizadas na parte da frontal.
04.602.789/0001-01 13/11/2020

16:09:39
Boa tarde Sr. Pregoeiro.

Pregoeiro 13/11/2020
16:10:05

Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - Já quanto ao modelo de fonte, foi apresentado na proposta um
modelo de potência de 300W, e que nas especificações da placa de vídeo da proposta recomenda-se

o uso de uma fonte de 450W.
Pregoeiro 13/11/2020

16:10:51
Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - Assim, a área técnica questiona a empresa sobre essas duas

questões, para que apresente esclarecimentos técnicos adicionais em relação aos componentes, ou
se deseja enviar algum arquivo para ratificar ou retificar as especificações desses componentes de

forma que atendam plenamente às exigências e requisitos do edital.
Sistema 13/11/2020

16:11:07
Senhor fornecedor DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01, solicito o envio do

anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro 13/11/2020

16:11:58
Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - O prazo para apresentar esclarecimentos ratificando ou retificando
as especificações técnicas, tanto via mensagem quanto por meio do envio de anexo, será de 24h a

partir desta convocação, encerrando-se às 16:12h de segunda-feira, dia 16 de novembro.
04.602.789/0001-01 13/11/2020

16:13:18
Ciente Sr. Pregoeiro.

Pregoeiro 13/11/2020
17:01:48

Para DATEN TECNOLOGIA LTDA - Caso tenham alguma dúvida, podem nos questionar. E havendo
algum problema técnico em relação ao acesso e utilização do Comprasnet, lembro que podem

recorrer ao nosso e-mail para evitar descumprimento do prazo concedido. Ficamos no aguardo dos
esclarecimentos, ratificações ou retificações que forem julgados necessários. Boa tarde e um ótimo

final de semana!
Sistema 16/11/2020

15:07:59
Senhor Pregoeiro, o fornecedor DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01, enviou o

anexo para o ítem 2.
Pregoeiro 18/11/2020

13:04:10
Senhores fornecedores, informo que o precedimento de habilitação dos vencedores ocorrerá em

19/11/2020, a partir das 13:30 horas.
Sistema 19/11/2020

13:43:12
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na

situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro 19/11/2020

13:45:23
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 19/11/2020 às 14:14:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração de
Pregoeiro/Equipe de

Apoio

23/10/2020
18:42:45

Pregoeiro Anterior: 00323259081-ALEX WAGNER ZOLET . Pregoeiro Atual: 89867920953-ANDREIA
HAWERROTH EXTERKOTTER . Justificativa: Férias do pregoeiro inicialmente designado.

Alteração de
Pregoeiro/Equipe de

Apoio

06/11/2020
13:28:38

Pregoeiro Anterior: 89867920953-ANDREIA HAWERROTH EXTERKOTTER . Pregoeiro Atual: 00323259081-
ALEX WAGNER ZOLET . Justificativa: Alteração na designação em face da divisão de tarefas.

Suspensão
Administrativa

10/11/2020
16:50:00

Previsão de Reabertura: 11/11/2020 17:00:00.  Motivo: Para finalização da análise e manifestação da área
técnica para aceite de propostas.

Reativado 10/11/2020
17:12:35

Alteração de
Pregoeiro/Equipe de

Apoio

13/11/2020
19:00:45

Pregoeiro Anterior: 00323259081-ALEX WAGNER ZOLET . Pregoeiro Atual: 89867920953-ANDREIA
HAWERROTH EXTERKOTTER . Justificativa: Férias do pregoeiro que conduziu a sessão.

Alteração de
Pregoeiro/Equipe de

Apoio

19/11/2020
13:32:23

Pregoeiro Anterior: 89867920953-ANDREIA HAWERROTH EXTERKOTTER . Pregoeiro Atual: 89011872568-
GISLENE CARVALHO DA SILVA NASCIMENTO . Justificativa: A pregoeira Andreia não está conseguindo
acessar o sistema.

Abertura de Prazo 19/11/2020
13:43:12 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de Prazo

19/11/2020
13:45:23 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 19/11/2020 às 14:14:00.

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 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada
mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:19 horas do dia 19 de novembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e
Equipe de Apoio.

 
GISLENE CARVALHO DA SILVA NASCIMENTO 
Pregoeiro Oficial

ANDREIA HAWERROTH EXTERKOTTER
Equipe de Apoio

CLAUDIA MICHELE BATISTA MARTINEZ
Equipe de Apoio



19/11/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 14/14

Voltar   

javascript:self.print()

