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Atos Administrativos

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

1º RESULTADO DA ANÁLISE DO CÁTALOGO E PROPOSTA DE PREÇO E CONVOCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO P/ SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2022
Após a suspensão da sessão no último dia 06 E 09/05/2022, para análise do catálogo e ficha
técnica apresentados pelas empresas arrematantes dos LOTES 001 E 002, os quais foram encaminhados
para a Secretaria M. de Administração e Finanças para devida análise e emissão de Parecer por técnico
em informática, conforme exigência do edital item 10 do termo de referência.
Após análise dos catálogos, a secretaria por meio do técnico emitiu parecer (em anexo) contendo
o resultado da análise, sendo resumido da seguinte forma:
DO RESULTADO:
LOTE
001
002

EMPRESA

SITUAÇÃO
APROVADO

ERICO PIMENTEL DE OLIVEIRA INFORMATICA ME
DSCOM DISTRIBUIDORA LTDA

APROVADO

Informo que dá aprovação não cabe recurso nesse momento, e sim na fase posterior a declaração
de vencedora quando será oportunizado a manifestação de recursos aos licitantes.
Diante da conclusão da fase de análise e aceitabilidade das propostas de preços, convoco os
licitantes para a retomada da sessão para divulgação da fase de habilitação, a ser realizada dia 11/05/2022
as 15h, devendo a presente convocação ser publicada no DOM e inserida na aba Arquivos do sistema
www.bllcompras.com para conhecimento de todos.
Solicito que as empresas arrematantes acompanhem o chat de mensagem para acompanhar o
andamento da sessão e das diligências caso o pregoeiro julgue necessário conforme previsão editalicia.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.
Teofilândia – BA 10 de Maio de 2022
Rafael Queiroz de Oliveira
Pregoeiro Oficial
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AO SETOR DE LICITAÇÃO
PREGOEIRO OFICIAL: RAFAEL QUEIROZ

1º PARECER TÉNCIO – FASE PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2022
Após a suspensão da sessão no último dia 09/05/2022, para análise das marcas apresentadas
nas propostas e os catálogos, nos foi requerido a análise técnica dos mesmos, sendo feita com base nas
exigências do edital. É o nosso PARECER:
LOTE 001: empresa ERICO PIMENTEL DE OLIVEIRA INFORMÁTICA ME – CNPJ Nº 18.357.755/000103
LOTE 001 - COMPUTADOR E ACESSORIOS
SITUAÇÃO PARECER
ITEM ESPECIFICAÇÃO

1

2

MARCA

Computador (Desktop) - Especificação mínima:
Computador
atende
as
especificações solicitadas.
computador desktop com processador no
mínimo Intel core i5 da 3ª geração ou superiro;
Ressaltando que o ssd solicitado
possuir 1 (um) disco de armazenamento em
é de 500 Gb e a empresa oferece
SSD de 500GB gigabyte; memória RAM de 08
o ssd de 480 Gb e a placa de rede
(oito) gigabytes, a placa principal deve ter
solicitada é de 10/100/1000 e o
arquitetura ATX; possuir pelo menos 01 (um)
slot; unidade combinada de gravação de disco
computador oferta uma placa
ótico CD, DVD rom; interfaces de rede
EVEREX /
10/100. assim saliento que os
10/100/1000 e WIFI ; cor preta; sistema ANO 2022 / detalhes acima não são
operacional Windows 10 (64 bits); fonte EVRCi5A41KW relevantes por que a diferença no
compatível e que suporte toda a configuração
armazenamento é de apenas 20
Gb e não afetara o funcionamento
exigida no item; gabinete e periféricos deverão
funcionar na vertical; todos os equipamentos
da máquina. E a estrutura de rede
da prefeitura e os demais órgãos
ofertados devem possuir gradações neutras
não utilizam equipamentos GIGA
das cor, preta e manter o mesmo padrão de cor;
na rede. Sendo assim considero a
todos os componentes do produto deverão ser
máquina apta para o uso.
novos, sem uso, reforma ou recondicionamento,
garantia de 12 meses.
Monitor 21,5 polegadas - Resolução mínima –
Monitor atende as especificações
1024 x 768 Pixel; tensão de alimentação –
AOC SERIE 70
110/220 bivolt; conexão – HDMI; controles
exigidas e está apto para o uso
21,5”
disponíveis – Botões liga/desliga, Menu,
Polegadas –
Seleção, Ajustes OSD, Brilho,Contraste, Cor,
LED –
Posição Horizontal/Vertical, Fase, Auto
E2270SWHEN
Configuração, Entradas; certificações – FCC /
CE / TCO; garantia mínima de 1 ano.
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Diante da análise feita, ficam as marcas ofertadas no LOTE 001 pela empresa ERICO PIMENTEL
DE OLIVEIRA INFORMATICA ME devidamente APROVADAS, por atenderem as especificações do
edital conforme descrito neste parecer.
Teofilândia – BA, 10 de Maio de 2022.

José Lucas Oliveira Souto de Lima
Técnico em Informática
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AO SETOR DE LICITAÇÃO
PREGOEIRO OFICIAL: RAFAEL QUEIROZ

2º PARECER TÉNCIO – FASE PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2022
Após a suspensão da sessão no último dia 06/05/2022, para análise das marcas apresentadas
nas propostas e os catálogos, nos foi requerido a análise técnica dos mesmos, sendo feita com base nas
exigências do edital. É o nosso PARECER:

LOTE 002: empresa DSCOM DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ Nº 34.494.895/0001-80
ITEM ESPECIFICAÇÃO
MARCA
Mouse óptico USB com fio; Comprimento mínimo do cabo de
1,5m. Sensibilidade mínima de 1000 DPI. Plug and Play.
Botões: esquerdo, direita e rolagem. Compatibilidade com MULTILASER
1
os sistemas operacionais: Windows 8.0 ou superior.
MOD. MO300

2

3

Estabilizador de Tensão/Módulo Isolador (Para
Computador)- Mínimo de 04 tomadas de saída padrão novo
ABNT NBR:14136; Led colorido no painel frontal, indica as
condições de funcionamento da rede elétrica (normal, alta
crítica e baixa crítica); Porta fusível externo com unidade
reserva ou dispositivo com tecnologia superior; Chave
liga/desliga embutida, evita o acionamento ou
desacionamento acidental; Chave seletora de tensão;
Potência 1 KVA; Modelo bivolt automático: entrada
TSSHARA
115/127/220V~ com seleção automática e saída fixa 115V~.
MOD. POWER
True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita
EST 9007
a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes
instáveis ou com geradores de energia elétrica. Autoteste ao
ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos
garantindo assim o seu funcionamento ideal. Proteções
contra: Curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro,
sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e
rearme automático, sobreaquecimento com desligamento e
rearme automático e sobrecarga com desligamento
automático. garantia de 12 meses.
Teclado USB com fio. Comprimento mínimo do cabo de
1,5m. Layout: ABNT2. • Plug and Play. Compatibilidade com
os sistemas operacionais: Windows 8.0 ou superior
BRIGHT
MOD. 014

SITUAÇÃO - PARECER
Equipamento atende as
especificações
solicitadas.
Com ressalva do
tamanho do cabo que é
de 1m.

Apto para o uso.

Equipamento atende as
especificações
solicitadas.
Com ressalva do cabo
que é de 1,25m.
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CÂMERA DE VÍDEO USB TIPO WEBCAM com
especificação minima de: VideochamadaFull HD de 1080p
WEBCAM
(até 1920 x 1080 pixels); Videochamada HD de 720p (até
Equipamento atende as
ZZCP
1280 x 720 pixels) ; Campo de visão de 78º. Com tecnologia
especificações
MOD. FULL HD
que ofereça claridade em diversos condições de iluminação,
solicitadas.
PRETO 1080p
mesmo com pouca luz; Foco automático; Cortina de
privacidade integrada;
Caixa de som para computador. Sistema 2.0. Alimentação
Equipamento atende as
MULTILASER
USB. Conector P2 3.5mm. Som estéreo.
especificações
MOD. SP144
solicitadas.
Equipamento atende as
MD9
especificações
Microfone de mesa para computador Conector P2 3,5mm
MOD. 9270
solicitadas.

Diante da análise feita, ficam as marcas ofertadas no LOTE 002 pela empresa DSCOM
DISTRIBUIDOR LTDA devidamente APROVADAS, por atenderem as especificações do edital
conforme descrito neste parecer.
Teofilândia – BA, 09 de Maio de 2022.

José Lucas Oliveira Souto de Lima
Técnico em Informática
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