
ESTADO DO ESPÍRITO SANTOPREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA                 CNPJ:Av. José Martinuzzo nº 45C.E.P.: 01.612.674/0001-0029630-000 - Brejetuba - ES
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  14/2018 - PR 14/201808/05/2018Folha:  1/8 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 13 de Junho de 2018, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA                 , reuniram-se os membros daComissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  1262/2017, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas parafornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  14/2018, Licitação nº 14/2018 - PR, na modalidade de PREGÃOPRESENCIAL.Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadasas propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (COMPUTADOR, NOTEBOOK, ETC)
 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

Parecer da Comissão: OK



ESTADO DO ESPÍRITO SANTOPREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA                 CNPJ:Av. José Martinuzzo nº 45C.E.P.: 01.612.674/0001-0029630-000 - Brejetuba - ES
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  14/2018 - PR 14/201808/05/2018Folha:  2/8ItemParticipante: Especificação2148 - JOAO BATISTA DE MIRANDA INFORMAT EPPUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total5 Computador completoProcessador: 7ª Geração Core i7, Velocidade doProcessador: 3.4GHz (3.9GHz com TurboBoost), Cache:4MB (ou superior); Memoria: 8GB com capacidade deexpansão de até 16GB (ou superior); HD (Disco Rígido):1TB 7200RPM 64MB Cache SATA 6.0Gb/s (ou superior);Placa mãe: Compatível com todos os periféricos, contendo:4 entradas traseiras USB 3.0 azul, 2 entradas traseirasUSB 2.0, 1 porta LAN RJ45, 1 saída de vídeo VGA, 1HDMI, 3 entradas de áudio, 1 PS/2 teclado, 1 PS/2 mouse;Rede: LAN 10/100/1000 (ou superior); Placa de Vídeo: Offboard com 2Gb de memória dedicada (ou superior);Conexão Wireless: Placa de Rede Wireless 150Mbps PCIExpress (ou superior); Fonte: 500w real (ou Superior); Leitorde Cartão: Leitor Interno Compatível com:- Compact Flash I, Compact Flash II, Microdrive;- Smart Media, Multimedia Card, RS-Multimedia;- Secure-digital, Memory-Sitck, Memory-Sitck-pro;- Memory-Sitck Duo, T-Flash, SD-Flash, CF-ULTRA II;- MMC micro, MMC II, MSMG, MSMG DUO;- MSMG Duo Pro, Mini SD, Micro SD;Driver de DVD: Gravador de DVD e CD;Teclado ABNT2 (Incluindo a tecla "ç"); Português-Brasil;com teclado numérico; teclas de atalhos; cor preta;;compatível com Windows 10 ou superior; ajuste de altura;A garantia dos produtos deve ser de no mínimo 12 meses;Mouse óptico; com Scrol; cor preta; compatível comWindows 10 ou superior; Mouse para destros e canhotos; Agarantia dos produtos deve ser de no mínimo 12 meses;Caixa de Som: 3w 2.0 USB preta; Monitor: Widescreen LED24" FULL HD; Estabilizador: 115v, 300va com 4 tomadas(ou superior); Sistema Operacional Windows 10 64 bitsprofissional original (ou superior); Pacote Office 2016original (ou superior);+ 01 Nobreak: No-break, tensão de entrada e saída 110v, eentrada para modulo externo de bateria; mínimo de 1,2 kvacom no mínimo 04 tomadas de força.OBSERVAÇÕES: oOs produtos e periféricos devem ser novos, originais e deprimeira linha.o Lacrado pela montadora/fabricante. oO computador deverá ser entregue montado e com osrespectivos softwares instalados. oA garantia dos produtos deve ser de no mínimo 12 meses,com assistência in loco durante todo o período da garantia. oA assistência técnica deve ser realizada por profissionalqualificado e com formação técnica na área, devendo amesma ser comprovada no ato da assistência.o Aplicar somente peças novas e originais, indicadas pelosfabricantes dos equipamentos, não podendo valer-se emnenhuma hipótese de itens recondicionados, de mercadoparalelo ou de outra procedência, sem expressaautorização prévia da Contratante; oFicam os periféricos/produtos: Monitor, teclado, mouse enobreak fora do requisito de assistência in loco, devendoem caso de defeito, ser recolhido e encaminhado ao seurespectivo fabricante para a realização dos reparosnecessários ou substituídos por novos, sendo deresponsabilidade da contratada a coleta dos periféricosneste município, e também a devolução dos mesmos noprazo máximo de 60 dias.

UNID 14,00  CREWTOR 0,0000 5.330,00    74.620,00   

Total do Participante --------> 74.620,00   _________________________



ESTADO DO ESPÍRITO SANTOPREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA                 CNPJ:Av. José Martinuzzo nº 45C.E.P.: 01.612.674/0001-0029630-000 - Brejetuba - ES
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  14/2018 - PR 14/201808/05/2018Folha:  3/8ItemParticipante: Especificação3715 - GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total7 Impressora plotter jato de tinta.- Visor LCD, Tela de 4,3" sensível ao toque, intuitiva e emcores- Impressão Colorida- Cor: Até 1200 x 1200 dpi otimizados- Preto e branco: Até 1200 x 1200 dpi otimizados de 600 x600 dpi de entrada e otimização para papel fotográficoselecionado- Tecnologia de impressão: Jato de Tinta Térmico- Número de cartuchos de impressão: 4 (ciano, magenta,amarelo, preto)- Área não imprimível (papel cortado): 5 x 17 x 5 x 5 mm- Largura de linha mínima garantida: 0,07 mm (ISO/IEC13660:2001 (E)- Precisão de linha: ±0.1%- Densidade óptica máxima (preto): 8 L* min/2,10 D- Com mídia fotográfica brilhante de secagem instantânea.- Tamanho: 610 mm- Tensão/Voltagem: bivolt Tipos de tinta:- Baseado em tinta (C, M, Y)- Baseado em pigmentos (K) Velocidade:- Tempo de impressão de imagem colorida ISO N5 (ótimo,métrico papel acetinado A1): 16,3 minutos/página- Tempo de impressão de imagem colorida ISO N5 (normalmétrico papel acetinado A1): 9,3 minutos/página- Tempo de impressão de imagem colorida ISO N5(rascunho, papel coated A1): 1,3 minutos/página- Tempo de impressão de imagem colorida ISO N5 (normalmétrico papel coated A1): 4,1 minutos/página- Tempo de impressão de desenhos lineares (economode,A1 papel comum): 70 segundos/página- Velocidade de impressão de desenhos lineares(economode, A1 papel comum): 40 impressões A1 por horaMemória:- Padrão: 256 MBManuseio de papel:- Manuseio de impressões acabada: alimentação de rolo;cortador automático- Tipos de mídia suportados: Papéis comuns e revestidos(comum, revestido, revestido de gramatura alta, reciclado,simples, branco brilhante), papéis técnicos (papel vegetal,vellum), filme (transparente, fosco), papel fotográfico(acetinado, brilhante, semibrilhante, premium,polipropileno), autoadesivo (adesivo, propileno)- Gramaturas de mídia, recomendado: 60 a 280 g/m²(rolo/alimentação manual);60 a 220 g/m² (bandeja deentrada)- Formatos padrão dos suportes (rolos métricos): Largurasde 210 a 610 mm;rolos de 279 a 610 mm- Tamanhos de mídia, personalizados: Bandeja de entrada:210 X 279 a 330 x 482 mm; alimentação manual: 330 X 482a 610 x 1897 mm; rolo: 279 a 610 mm- Diâmetro externo do rolo: 100 mm- Espessura da mídia: Até 11,8 milímetros Conectividade:- Interfaces (Padrão): Fast Ethernet (100Base-T),certificada para USB 2.0 de alta velocidade, Wi-Fi- Linguagens de impressão (padrão): HP PCL 3 GUI, JPEG- Drivers (incluídos): driver HP PCL 3 GUI para Mac OS X eWindows®Requisitos de alimentação e operação:- Tensão/voltagem: Bivolt- Consumo de energia: < 35 watts (imprimindo), < 4,5 watts(suspensão), < 0,3 watt (em espera)- Eficiência de energia: qualificado pela ENERGY STAR- Gama de temperaturas de funcionamento: 5 a 40 ºC- Intervalo de umidade para funcionamento: 20 a 80% RHOBSERVAÇÕES: oOs produtos e periféricos devem ser novos, originais e deprimeira linha. oA garantia dos produtos deve ser de no mínimo 12 meses.o Lacrado pela montadora/fabricante. oHavendo defeito, o equipamento deverá ser recolhido e

UNID 1,00  HP T120 0,0000 3.875,00    3.875,00   



ESTADO DO ESPÍRITO SANTOPREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA                 CNPJ:Av. José Martinuzzo nº 45C.E.P.: 01.612.674/0001-0029630-000 - Brejetuba - ES
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  14/2018 - PR 14/201808/05/2018Folha:  4/8 oHavendo defeito, o equipamento deverá ser recolhido eencaminhado ao seu respectivo fabricante para arealização dos reparos necessários, sendo deresponsabilidade da contratada a coleta neste município, etambém a devolução dos mesmos no prazo máximo de 60dias. Total do Participante --------> 3.875,00   _________________________ItemParticipante: Especificação4329 - EDUARDO FADINI SILVESTRE Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total4 NotebookProcessador: Core i7, Velocidade do Processador: 2.7GHz(3.5GHz com TurboBoost), Cache: 4MB (ou superior);Memoria: 8GB com capacidade de expansão de até 16GB(ou superior); HD (Disco Rígido): 1TB SATA 5400RPM (ousuperior); Leitor de Cartão: Compatível com: SD / SDHC /SDXC / MMC; Webcam: Frontal HD (1280x720P) (ousuperior); Tela: LED 15.6'', Widescreen, resolução 1366 x768 de Alta Definição (HD) Vídeo: Processamento de vídeointegrado Intel® HD Graphics 620. SuporteMicrosoft®DirectX®12 e OpenGL 4.4 (ou superior); Áudio:Microfone e alto-falantes estéreo embutidos; Conectividade:Rede sem fio Intel® Dual BandWireless-AC3165 IEEE802.11 abgn, 802.11 ac/ 1x LAN 10/100/1000 e Bluetooth4.2; Portas de Conexão: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x HDMI,1x Áudio para microfone, 1x Áudio para fone de ouvido, 1xDC-in (carregador), 1x VGA; Teclado: Português-Brasil, 107teclas (ou superior); Mouse: Tipo Touchpad, 2 botões (ousuperior);Carregador: 19 V / 2.1 A, 40W; Bateria: Li-ion / 4 células /32 Wh (removível) (ou superior); Sistema OperacionalWindows 10 64 bits profissional original (ou superior);Pacote Office 2016 original (ou superior);OBSERVAÇÕES: oOs produtos e periféricos devem ser novos, originais e deprimeira linha. oO computador deverá ser entregue montado e com osrespectivos softwares instalados.o Lacrado pela montadora/fabricante. oA garantia dos produtos deve ser de no mínimo 12 meses,com assistência in loco durante todo o período da garantia. oA assistência técnica deve ser realizada por profissionalqualificado e com formação técnica na área, devendo amesma ser comprovada no ato da assistência.o Aplicar somente peças novas e originais, indicadas pelosfabricantes dos equipamentos, não podendo valer-se emnenhuma hipótese de itens recondicionados, de mercadoparalelo ou de outra procedência, sem expressaautorização prévia da Contratante;

UNID 2,00  VAIO 0,0000 5.320,00    10.640,00   

Total do Participante --------> 10.640,00   _________________________



ESTADO DO ESPÍRITO SANTOPREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA                 CNPJ:Av. José Martinuzzo nº 45C.E.P.: 01.612.674/0001-0029630-000 - Brejetuba - ES
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  14/2018 - PR 14/201808/05/2018Folha:  5/8ItemParticipante: Especificação4616 - CIRIO SOARES JUNIOR EIRELI Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total9 Computador completo com acessórios:Processador: Core I7 7ª Geração, Velocidade doProcessador: 4.2GHz, Cache: 4MB (ou superior); Memoria:16GB com capacidade de expansão de até 32GB (ousuperior); HD (Disco Rígido): 1TB 7200RPM 64MB CacheSATA 6.0Gb/s (ou superior); Placa mãe: Compatível comtodos os periféricos, contendo: 4 entradas traseiras USB3.0 azul, 2 entradas traseiras USB 2.0, 1 porta LAN RJ45, 1saída de vídeo VGA, 1 HDMI, 3 entradas de áudio, 1 PS/2teclado, 1 PS/2 mouse; Placa de Vídeo: Off board (256 bitsou superior) com 2Gb de memória dedicada (ou superior);Rede: Gigabit (ou superior); Conexão Wireless: Placa deRede Wireless 150Mbps PCI Express (ou superior); Fonte:500w real (ou Superior); Leitor de Cartão: Leitor InternoCompatível com:- Compact Flash I, Compact Flash II, Microdrive;- Smart Media, Multimedia Card, RS-Multimedia;- Secure-digital, Memory-Sitck, Memory-Sitck-pro;- Memory-Sitck Duo, T-Flash, SD-Flash, CF-ULTRA II;- MMC micro, MMC II, MSMG, MSMG DUO;- MSMG Duo Pro, Mini SD, Micro SD;Driver de DVD: Gravador de DVD e CD;Teclado ABNT2 sem fio (Incluindo a tecla "ç");Português-Brasil; com teclado numérico; teclas de atalhos;cor preta; alcance de no mínimo 5 Metros; compatível comWindows 10 ou superior, pilhas inclusas; ajuste de altura; Agarantia dos produtos deve ser de no mínimo 12 meses;Mouse óptico sem fio; com Scrol; cor preta; alcance de nomínimo 5 Metros; compatível com Windows 10 ou superior,pilhas inclusas; Mouse para destros e canhotos; A garantiados produtos deve ser de no mínimo 12 meses;Caixa deSom: 3w 2.0 USB preta; Sistema Operacional: Windows 1064 bits profissional original (ou superior);Pacote Office 2016 original (ou superior);Monitor: Widescreen LED 24" FULL HD;+ 01 Nobreak: No-break senoidal on line com duplaconversão, tensão de entrada e saída 110v, e entrada paramodulo externo de bateria; mínimo de 1,2 kvaOBSERVAÇÕES: oOs produtos e periféricos devem ser novos, originais e deprimeira linha. oO computador deverá ser entregue montado e com osrespectivos softwares instalados.o Lacrado pela montadora/fabricante. oA garantia dos produtos deve ser de no mínimo 12 meses,com assistência in loco durante todo o período da garantia.o Aplicar somente peças novas e originais, indicadas pelosfabricantes dos equipamentos, não podendo valer-se emnenhuma hipótese de itens recondicionados, de mercadoparalelo ou de outra procedência, sem expressaautorização prévia da Contratante; oA assistência técnica deve ser realizada por profissionalqualificado e com formação técnica na área, devendo amesma ser comprovada no ato da assistência. oFicam os periféricos/produtos: Monitor, teclado, mouse eNobreak fora do requisito de assistência in loco, devendoem caso de defeito, ser recolhido e encaminhado ao seurespectivo fabricante para a realização dos reparosnecessários ou substituídos por novos, sendo deresponsabilidade da contratada a coleta dos periféricosneste município, e também a devolução dos mesmos noprazo máximo de 60 dias.

UNID 2,00  MOVA 0,0000 7.486,00    14.972,00   

Total do Participante --------> 14.972,00   _________________________ItemParticipante: Especificação4617 - MAIS SOLUCOES COMERCIAIS E SERVICOS EIRELIUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total2 Teclado ABNT2 sem fio (Incluindo a tecla "ç");Português-Brasil; com teclado numérico; teclas de atalhos;cor preta; alcance de no mínimo 5 Metros; compatível comWindows 10 ou superior, pilhas inclusas; ajuste de altura; Agarantia dos produtos deve ser de no mínimo 12 meses; UNID 2,00  GENIUS 0,0000 67,00    134,00   



ESTADO DO ESPÍRITO SANTOPREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA                 CNPJ:Av. José Martinuzzo nº 45C.E.P.: 01.612.674/0001-0029630-000 - Brejetuba - ES
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  14/2018 - PR 14/201808/05/2018Folha:  6/8ItemParticipante: Especificação4617 - MAIS SOLUCOES COMERCIAIS E SERVICOS EIRELIUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total3 Mouse óptico sem fio; com Scrol; cor preta; alcance de nomínimo 5 Metros; compatível com Windows 10 ou superior,pilhas inclusas; Mouse para destros e canhotos; A garantiados produtos deve ser de no mínimo 12 meses; UNID 2,00  GENIUS 0,0000 41,50    83,00   6 Impressora multifuncional sistema jato de tinta, com tanquede tinta acoplado de fábrica.Especificações técnicas:Funções wireless, imprime, copia, digitaliza; Capacidade dabandeja 100 folhas; Resolução de impressão (em preto)5760 x 1440 dpi; Resolução de impressão (em cores) 5760x 1440 dpi; Formato dos papeis suportados: papel a4, a5,a6, b5; Imprimir:Tecnologia de jato de tinta de 4 cores (cmyk) ; Tamanhomínimo de gotícula de tinta: 3 pico litros; Resoluçãomáxima de impressão: até 5760 x 1440 dpi de resoluçãootimizada em vários tipos de papel; Configuração de tinta: 1reservatório com tinta preta: com rendimento de até 4.500páginas; 3 reservatório de tinta colorida (ciano, magenta,amarelo) com rendimento de até 7.500 páginas;Especificações do scanner: Tipo de scanner: base planacom sensor de linhas cis colorido; Resolução óptica: 1200dpi; Resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi; Resoluçãomáxima: 9600 x 9600 dpi; Profundidade de bit de cor: coresde 48 bitsleiautes: 10 x 15 cm (4" x 6"), carta, a4; Áreamáxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7");OBSERVAÇÕES: oOs produtos e periféricos devem ser novos, originais e deprimeira linha. oA garantia dos produtos deve ser de no mínimo 12 meses.o Lacrado pela montadora/fabricante. oHavendo defeito, o equipamento deverá ser recolhido eencaminhado ao seu respectivo fabricante para arealização dos reparos necessários, sendo deresponsabilidade da contratada a coleta neste município, etambém a devolução dos mesmos no prazo máximo de 60dias.

UNID 1,00  EPSON 0,0000 1.178,50    1.178,50   



ESTADO DO ESPÍRITO SANTOPREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA                 CNPJ:Av. José Martinuzzo nº 45C.E.P.: 01.612.674/0001-0029630-000 - Brejetuba - ES
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  14/2018 - PR 14/201808/05/2018Folha:  7/8ItemParticipante: Especificação4617 - MAIS SOLUCOES COMERCIAIS E SERVICOS EIRELIUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total8 Impressora laser mono.Especificações:- Tipo de Impressão: Laser Eletrofotográfico- Resolução da Impressora: Menos de 10 segundos- Capacidade de Memória: 1MB- Conexão: USB 2.0- Gramatura do Papel: 65 a 105g- Tipo de Papel Suportado: Papel Simples e Reciclado- Velocidade de Impressão: até 20 páginas por minuto- Tempo da primeira impressão: Menos de 10 segundos- Voltagem: 110V- Dimensões aprox. do produto: 340 x 238 x 189 mmCapacidade da Bandeja:- Entrada: até 150 folhas de papel comum com 80g- Saída: até 50 folhas de papel comum com 80gTamanho do Papel Suportado:- A4, Carta, Legal, Folio, A5, B5- Executivo, CxL 148 a 355.6mm x 148 a 216mmSuprimentos:- Cartucho de Toner Preto para 1.000 páginas- Unidade de Imagem para 12.000 páginas- Cabo de ForçaOBSERVAÇÕES: oOs produtos e periféricos devem ser novos, originais e deprimeira linha. oA garantia dos produtos deve ser de no mínimo 12 meses.o Lacrado pela montadora/fabricante. oHavendo defeito, o equipamento deverá ser recolhido eencaminhado ao seu respectivo fabricante para arealização dos reparos necessários, sendo deresponsabilidade da contratada a coleta neste município, etambém a devolução dos mesmos no prazo máximo de 60dias.

UNID 2,00  BRHOTER HL 0,0000 546,50    1.093,00   

Total do Participante --------> 2.488,50   _________________________Total Geral ----------------------> 106.595,50   
 COMISSÃO:Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.SIOLEKJairo CunhaAdriana Pires de Arruda

Brejetuba,  13  de  Junho  de  2018 - ........................................ - Pregoeiro(a) - ........................................ - Equipe de Apoio - ........................................ - Equipe de Apoio



ESTADO DO ESPÍRITO SANTOPREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA                 CNPJ:Av. José Martinuzzo nº 45C.E.P.: 01.612.674/0001-0029630-000 - Brejetuba - ES
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  14/2018 - PR 14/201808/05/2018Folha:  8/8 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:JOÃO BATISTA DE MIRANDA - ................................................................. -DANILO SANTOS ROSA - ................................................................. -VITOR FADINI SILVESTRE - ................................................................. -GUTTIERRY MARRANI DOS SANTOS - ................................................................. -LEONARDO GODINHO SANTOS - ................................................................. -


