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ATA DE SESSÃO DA EQUIPE DE APOIO AO PREGÃO PRESENCIAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2019 

               PROCESSO Nº 2021/2018 

 

Aos 16 (dezessete) dias do mês de julho do ano de 2019, às 17h00min, reuniram-se na Sala de Licitações os 

membros da Equipe de Apoio ao Pregão Presencial para procederem à análise do parecer técnico apresentado pelo 

Departamento de Tecnologia da Informação, para o Pregão Presencial em epígrafe, cujo objeto é o AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS. 

Aberta a sessão, foi analisado o parecer técnico supracitado, datado de 12 de julho de 2019, tendo o mesmo 

sido recebido nesta Seção de Licitações na data de hoje, com o qual a equipe obteve o seguinte resultado:  

 

Lotes 1 e 2: THADS SERVIÇOS EIRELI - ME – Declarado Vencedor;  

Lote 5: LETTECH IND E COM DE EQUIP DE INFO – Declarado Vencedor; 

Lote 3: M.M. SÁ COMERCIAL LTDA - EPP – DESCLASSIFICADA: “Informamos que de acordo com a 

marca/modelo informados na folha 382, a proposta não está de acordo com o descritivo técnico. Sendo informado abaixo os 

pontos em desacordo: a) No descritivo técnico é solicitado impressão frente e verso de forma automática, porém na 

especificação do modelo informado é feita de forma manual; b) No descritivo técnico é solicitado a resolução de 1200 dpi, 

porém na especificação do modelo informado a resolução é de 600 dpi; 

Lote 4: QUADRI TELECOM LTDA - ME – DESCLASSIFICADA: “Informamos que de acordo com a 

marca/modelo informados na folha 337, a proposta não está de acordo com o descritivo técnico. Sendo informado abaixo os 

pontos em desacordo: a) No descritivo técnico é solicitado velocidade de impressão igual ou superior a 30 ppm, porém a 

especificação do modelo informado é de 28 ppm; b) No descritivo técnico é solicitado impressão frente e verso de forma 

automática, porém na especificação do modelo informado é feita de forma manual; c) No descritivo técnico é solicitado a 

resolução de 1200 dpi, porém na especificação do modelo informado a resolução é de 600 dpi 

Tendo em vista que para os lotes 03 e 04 as empresas não atenderam as exigências do edital e não há 

próximas colocadas, os mesmos restam FRACASSADOS. 

Ficará aberto o prazo legal para interposição de recursos referentes às decisões proferidas na presente ata a 

partir da data de sua publicação. 

Nada mais havendo a constar, lavrou-se esta ata que vai assinada pelos membros abaixo identificados da 

Equipe de Apoio ao Pregão Presencial da Prefeitura Municipal de São Carlos. 

 

 

 

ROBERTO C. ROSSATO                                                 FERNANDO J. A. DE  CAMPOS                                                        HICARO ALONSO       

Pregoeiro                                                               Membro                                                                               Membro    

                                                                                                                                                                              

  

         


