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PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2019 – SENAI/SC 
ATA – Abertura e Julgamento 

 

Às 09:30h do dia treze de novembro do ano de dois mil e dezenove, na sede da FIESC, situada na 
Rodovia Admar Gonzaga, 2765, Térreo, Itacorubi, Florianópolis/SC, em sessão aberta ao público, 
instalaram-se os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação com finalidade específica de realizar 
licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por ítem, visando a aquisição de  
computadores de alto desempenho e monitores para o núcleo de desenvolvimento SENAI/Tubarão, 
conforme condições e exigências do Edital e seus anexos.  
 

Iniciada a sessão, comentou-se sobre as particularidades do Regulamento de Licitações e Contratos 
do SENAI, repassando avisos gerais pertinentes ao Pregão Presencial. 

Em seguida, o Pregoeiro solicitou aos presentes a apresentação das credenciais dos Representantes 
das empresas. 

Apresentaram credenciais as empresas abaixo relacionadas, estando os documentos em conformidade 
com o edital. Assim, considera-se estarem os Representantes aptos a se manifestarem na sessão: 

EMPRESA CNPJ 

Torino Informática Ltda.             03.619.767/0001-19 

Microtécnica Informática Ltda.             01.590.728/0002-64 

Connect Info Serviços e Comércio de Artigos de Informática Eirelli  24.764.386/0001-76 

Não foram recebidos envelopes pelo correio/protocolo. 

Oportunizou-se a todos os representantes credenciados vistarem a documentação de credenciamento, 
o que foi feito sem qualquer manifestação, considerando-se todos os documentos regulares. 

O pregoeiro solicitou os envelopes de propostas e de habilitações das empresas participantes, dando 
início à abertura dos envelopes de propostas que apresentaram a classificação inicial abaixo: 

ITEM 01 

Classificação Empresa Valor Proposto do Item (R$) 

1ª Microtécnica Informática Ltda. 5.591,00 

2ª 
Connect Info Serviços e Comércio de Artigos de 
Informática Eirelli 5.990,00 

3ª Torino Informática Ltda. 6.200,00 

Os representantes presentes rubricaram todas as propostas.  

As propostas foram validadas pela equipe técnica presente e estão de acordo com o exigido em Edital. 

Oportunizada manifestação, o representante da empresa Connect Info Serviços e Comércio de 
Artigos de Informática Eirelli alega que a empresa Microtécnica Informática Ltda. não apresentou 
Certificado HCL comprovação de compatibilidade com o Linux versão UBUNTU, conforme exigido no 
Anexo I do Edital. 
O representante da empresa Microtécnica Informática Ltda. apresentou declaração do fabricante, 
através da tela do computador e posterior cópia impressa.  
O Pregoeiro examinou a declaração apresentada e constatou que se trata de cópia simples, em 
desacordo com o item 2.1.1 do Edital. Como não foi possível comprovar a autenticidade da declaração, 
a empresa Microtécnica Informática Ltda. será desclassificada para este item.  
 
Assim, passou-se à etapa de lances, que obteve os seguintes valores finais após negociação, 
apresentados pelas empresas classificadas conforme descrito a seguir: 
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ITEM 01 

Classificação Empresa Valor Proposto do Item (R$) 

1ª 
Connect Info Serviços e Comércio de Artigos de 
Informática Eirelli 5.590,00 

2ª Torino Informática Ltda. 5.600,00 

 

Foi realizada a abertura dos envelopes de habilitação da empresa vencedora, oportunizando que os 
representantes analisassem e vistassem os documentos. 

Oportunizada manifestações, não houveram registros. 

Após análise dos documentos pela Comissão Permanente de Licitação e pelo Pregoeiro, a empresa foi 
declarada habilitada. 

Finda a negociação do Item 01, o pregoeiro solicitou os envelopes de propostas e de habilitações das 
empresas participantes o Item 02, dando início à abertura dos envelopes de propostas que 
apresentaram a classificação inicial abaixo: 

ITEM 02 

Classificação Empresa Valor Proposto do Item (R$) 

1ª Microtécnica Informática Ltda. 1.316,00 

2ª 
Connect Info Serviços e Comércio de Artigos de 
Informática Eirelli 1.429,00 

Os representantes presentes rubricaram todas as propostas.  

Oportunizada manifestação, a representante da empresa Torino Informática Ltda. alega que o 
produto ofertado pela empresa Microtécnica Informática Ltda. não possui duas entradas HDMI 
conforme solicitado no Anexo I – Termo de Referência do Edital. Alega ainda que o produto ofertado 
pela empresa Connect Info Serviços e Comércio de Artigos de Informática Eirelli não possui 
botões frontais, estando também em desconformidade com a especificação do Edital. 
 
O Pregoeiro, após consulta à área técnica e as especificações constantes no Edital, desclassifica as 
empresas Microtécnica Informática Ltda e Connect Info Serviços e Comércio de Artigos de 
Informática Eirelli pelos seguintes motivos:  

 Microtécnica Informática Ltda.: o equipamento não possui duas entradas HDMI conforme 
solicitado no Anexo I – Termo de Referência do Edital; 

 Connect Info Serviços e Comércio de Artigos de Informática Eirelli: o equipamento não 

possui botões frontais, estando também em desconformidade com a especificação do Edital 

Desta forma, o Item 02 foi considerado fracassado. 

O Pregoeiro declarou encerrada esta fase do certame. 

Foi declarada vencedora do Item 01 a empresa Connect Info Serviços e Comércio de Artigos de 
Informática Eirelli. 

O Pregoeiro solicitou ao representante da empresa vencedora Connect Info Serviços e Comércio de 
Artigos de Informática Eirelli o envio de proposta atualizada, devidamente assinada, de acordo com 
o valor negociado, conforme exigido em Edital, devendo ser entregue até às 17h do dia 18/11/2019 na 
Gerência de Administração – GEADM – Rodovia Admar Gonzaga, 2765, Itacorubi, Florianópolis/SC. 
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Nada mais havendo para registrar, encerrou-se a sessão às XXX horas. Eu, Aline Vaz Fernandes 
Rosa, lavrei a presente Ata que lida e achada conforme, segue assinada por mim, pela Comissão 
Permanente de Licitação, pelo membro da equipe de apoio, e por todos os representantes presentes 
ao final da sessão.  

 
 
 
 
 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
 
 
 
 

Pregoeiro 
Membro da Comissão Permanente de Licitação 

 
 
 
 

Membro da Comissão Permanente de Licitação 
 
 
 
 
 

Equipe de Apoio 
Equipe técnica 

Rodrigo Hansen Coelho  

 

Andrei Rodrigues  

 

REPRESENTANTES EMPRESAS 

Empresa Representante Assinatura 

Torino Informática Ltda. Rosilene Barbosa de Oliveira 

 
 
 
 

Microtécnica Informática Ltda. Felipe Geraldo Vita Baldo 

 
 
 
 

Connect Info Serviços e Comércio de 
Artigos de Informática Ltda. 

 
Maycke Mello Gonçalves 

 

 
 
 
 

 


	

	

	

	

	

	

	

	

	



