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Processo: 21 /2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para locação microcomputadores tipo desktop, com fornecimento de 
equipamentos, suporte técnico, incluindo manutenção preventiva e corretiva, peças, software (sistema operacional e pacote 
Office).

Preâmbulo

No dia 11 de gosto de 2021 , às 09:00:00 horas, reuniram-se na sala de auditório da Engenharia Civil na Rua 
Expedicionário Ernesto Pereira, S/N -  Portão 1, Centro, a Pregoeira, Senhor(a): MARCIA REGINA ROSA e a Equipe de 
Apoio, apresentada abaixo , designados pelos autos do Processo para a Sessão Publica do Pregão em epígrafe.

Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da 
existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante na seguinte
onformidade:________________________________________________________________________________________________

- ___________  Equipe de Apoio ___________________

TARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA
TERESA CELIA DE MATTOS MORAES DOS SANTOS

Credenciamento
.................v  J

REPRESENTANTES EMPRESAS
ÉLIO MUNHOZ JÚNIOR 03.023.592/0001-55 -  A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA
CLÁUDIO MANOEL AYRES DA VEIGA 03.440.213/0001 -22 -  ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATÉ EPP

A pregoeira comunicou o encerramento do credenciamento.

Em seguida recebeu a Declaração dos Licitantes de que atende os requisitos de Habilitação estabelecidos no edital e os 
doisenvelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação respectivamente

________________________ _____  Registro do Pregão

Ato contínuo, foram abertos os envelopes contendo as propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, 
a Pregoeira examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições da execução, com aqueles definidos no Edital, tendo 
classificado as duas propostas conformes e selecionados entre os Autores das demais, os Licitantes que participarão da 
Fase de Lances em razão dos preços propostos, nos termos dos incisos VIII e IX do artigo 4° da LEi Federal N° 10.520, DE 

'“ i  7/07/2002.

Em seguida a Pregoeira convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma 
sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor.
Não houve sequência de ofertas de lances, pois o representante da ENTEK declinou de ofertar lance menor que o valor 
ofertado pela A4, justificando o valor muito baixo para a locação dos equipamentos, pois os mesmos já vêm com as devidas 
licenças operacionais, ficando na seguinte forma:

ltem(s) Do Lote ~

Item : 1 Quantidade 10 Unidade de Fornecimento: Locação

Descrição: Contratação de empresa especializada para locação microcomputadores tipo desktop, com fornecimento
de equipamentos, suporte técnico, incluindo manutenção preventiva e corretiva, peças, software (sistema operacional e 
pacote Office).
Propostas
ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATÉ LTDA EPP 180.000,00
A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. E INFORMÁTICA LTDA 1 50.000,00

Classificado
Classificado

Página 1 de 2



FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES 
DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA 
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ - FUNCABES

ATA de Pregão Presencial

_______________________________________________ Classificação_________________ _________ _________ ____
Declarada encerrada a etapa de lances, a oferta foi classificada, não houve redução da empresa A4, alegou que já está sem 
margem para negociação estando abaixo do mínimo estimado para o pregão, na seguinteconformidade:

Empresa Valor Classificação
A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. E INFORMÁTICA LTDA 150.000,00 1o Lugar

Aberto o 2o Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi 
verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no edital, sendo declarada habilitada.

Os documentos de habilitação examinados e as propostas dos credenciados foram rubricados pela Pregoeira e pelos 
membros da Equipe de Apoio e colocados à disposição dos Licitantes para exame e rubrica.

Resultado

vista da habilitação foi declarado:

Valor Classificação
150.000,00 VENCEDOR

Item / Fornecedor
A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. E INFORMÁTICA LTDA

_______________________________________________Encerramento__________________
Os representantes das empresas abriram mão de aguardar a impressão da ata da sessão para que pudessem assinar e levar 
uma cópia, foram notificadas que a Ata estará disponível no site desta Fundação, o representante da empresa ENTEK 
EQUIPAMENTOS TAUBATÉ LTDA EPP não manifestou intenção de interpor recurso quanto ao resultado do pregão, sendo 
assim ambos os representantes se retiraram da sessão antes da finalização da mesma.

_________ ___________ _________________________ R e c u r s o _______________
Ato contínuo, consultados, os Licitantes declinaram do direito de interpor recurso, desta forma a Pregoeira adjudicou o 

objeto a empresa vencedora.

ASSINAM:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA

Q  [ y UCtOilÇ / _______________
TERESA CELIA DE MATTOS MORAES DOS SANTOS 

REPRESENTANTE(S) DA(S) EMPRESA(S)

CLÁUDIO MANOEL AYRES DA VEIGA 
ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATÉ LTDA. - EPP

ELIO MUNHOZ JUNIOR
A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA
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