ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
DEPENDÊNCIA: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - TRIBUNAL DE
JUSTICA - (GO)
LICITAÇÃO: (Ano: 2007/ TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS / Nº Processo:
2290332/2007)
Às 08:01:17 horas do dia 31/10/2007 no endereço AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND N.
195, bairro SETOR OESTE, da cidade de GOIANIA - GO, reuniram-se o Pregoeiro da
Disputa Sr(a). ROGERIO JAYME , e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de
nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão n° 2290332/2007 2007/102/2007 que tem por objeto Aquisição de impressoras laser monocromáticas e
coloridas, impressoras para extrato e scanners..
Abertas as propostas, foram os seguintes os preços apresentados:
Lote (1) - Impressora para extratos Equipamento novo e em linha de produção; Método de
impressão matricial; Número de colunas: 18, 24, 27, 36, 48 e 54; acompanhado de: - 2
(duas) unidades de fita para impressão preta; - jogo de manuais com descrição de
características e facilidades, preferencialmente em português; - certificado de garantia, em
português, de 02(dois) anos para todos os componentes; - 01(um) cabo paralelo para
conexão com microcomputador padrão IBM PC. OBS: Deverão ser entregues todos os
cabos e acessórios necessários para instalação e seu perfeito funcionamento.
Data-Hora

Fornecedor

Valor

30/10/2007 11:02:58:236 J.M. PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME

R$ 180.000,00

29/10/2007 13:21:52:196 INFO OFFICE SHOP LTDA

R$ 51.600,00

29/10/2007 12:10:04:724 CDC BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA

R$ 52.800,00

29/10/2007 17:56:44:558 DIGIFOCUS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA

R$ 60,00

29/10/2007 12:49:51:549 TOP NET PAPEIS E INFORMATICA LTDA

R$ 72.000,00

30/10/2007 15:04:53:377 DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S/A

R$ 52.800,00

Lote (2) - Impressora a laser monocromática - 35pg./min Características gerais:
Equipamento novo e em linha de produção; Bandeja de papel com capacidade de entrada
para 250 folhas; Duração do Tonner: para até 6.000 pág c/ 5% Cobertura; Interface
Impressora: - USB 2.0; - 10/100Base T x Ethernet, integrada; Linguagem: PCL6; Memória
Padrão: 32 MB RAM; Memória expansível até: 160MB; Resolução de 1200x1200dpi e
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600x600dpi; Velocidade de, no mínimo, 35 páginas por minuto (formato carta); Processador
de 360 MHz; Compatibilidade com os seguintes sistemas Operacionais: Windows
2000,Me,XP; Fonte de alimentação 110v ou automática; Observações gerais: Cada
equipamento deverá vir acompanhado de: - 01(um) Tonner de inicialização; - 02(dois)
Tonners para reposição com capacidade de impressão para 11.000 páginas; - 01 kit
fotocondutor(além do que acompanha a impressora) para 30.000 páginas;
Data-Hora

Fornecedor

Valor

26/10/2007 16:06:08:943 AMC INFORMATICA LTDA

R$ 4.500,00

30/10/2007 17:16:43:514 SYSTEC INFORMATICA LTDA

R$ 3.800,00

30/10/2007 17:18:19:913 ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

R$ 4.000,00

30/10/2007 17:15:10:331 INFO OFFICE SHOP LTDA

R$ 3.700,00

30/10/2007 17:19:08:198 PROVIDER PRODUTOS E SISTEMAS LTDA

R$ 4.900,00

29/10/2007 13:07:58:072 G8 NETWORKS LTDA

R$ 4.350,00

26/10/2007 17:08:48:759 TECNOTRONIK COMPUTADORES LTDA

R$ 4.605,00

29/10/2007 11:36:41:462 DIGIFOCUS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA

R$ 4.709,00

30/10/2007 11:42:37:030 WORLD DIGITAL COMERCIAL LTDA-ME

R$ 5.500,00

30/10/2007 17:03:45:189

SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS

R$ 3.500,00

Lote (3) - Impressora a laser monocromática - 14pg./min Equipamento novo e em linha de
produção; Bandeja de papel com capacidade de entrada para 150 fls; Ciclo Mensal de
impressão igual a 8.000 páginas; Impressão em modo Duplex de forma manual (não
automática); Duração do Tonner: para no mínimo 2.000 pág c/ 5% Cobertura; Vida útil do
cilindro fotoreceptor: 25 mil páginas; Interface Impressora: - USB 2.0; - Rede Ethernet
10/100 Base Tx Linguagem: PCL 5 ou 6; Memória Padrão: Mínimo 8 MB RAM; Resolução
máxima real(ppp): mínimo de 600x600dpi; Velocidade de, no mínimo, 14 páginas por minuto
(formato carta/A4); Tempo menor ou igual a 10 segundos para a saída da primeira página;
Processador de 150 MHz; Compatibilidade com os seguintes sistemas Operacionais:
Windows 2000,XP; Fonte de alimentação 110v ou automática;
Data-Hora

Fornecedor

Valor

26/10/2007 16:06:08:943 AMC INFORMATICA LTDA

R$ 495.000,00

29/10/2007 12:46:25:881 SYSTEC INFORMATICA LTDA

R$ 459.000,00

30/10/2007 17:30:40:453 ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

R$ 431.325,00
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30/10/2007 17:27:16:479 J.M. PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME

R$ 427.500,00

30/10/2007 17:32:14:004 MBM PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA

R$ 445.500,00

30/10/2007 17:31:09:166

REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS

R$ 585.000,00

30/10/2007 17:30:23:516 INFO OFFICE SHOP LTDA

R$ 360.000,00

30/10/2007 17:27:33:666 BRASILL INFORMATICA LTDA

R$ 517.500,00

29/10/2007 12:51:53:774 PROVIDER PRODUTOS E SISTEMAS LTDA

R$ 720.000,00

29/10/2007 13:07:58:072 G8 NETWORKS LTDA

R$ 432.000,00

26/10/2007 17:08:48:759 TECNOTRONIK COMPUTADORES LTDA

R$ 443.250,00

30/10/2007 17:34:04:863 STAR BKS LTDA

R$ 585.000,00

29/10/2007 11:36:41:462 DIGIFOCUS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA

R$ 481.500,00

29/10/2007 12:49:51:549 TOP NET PAPEIS E INFORMATICA LTDA

R$ 585.000,00

30/10/2007 17:30:56:969 WORLD DIGITAL COMERCIAL LTDA-ME

R$ 540.000,00

30/10/2007 17:35:19:724 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA

R$ 602.550,00

29/10/2007 11:50:28:429

SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS

R$ 540.000,00

30/10/2007 17:27:00:142 R & C HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

R$ 351.000,00

29/10/2007 09:07:44:395 COMERCIAL ANGAW LTDA - ME

R$ 359.685,00

30/10/2007 17:35:35:620

PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTD

R$ 652.698,00

Lote (4) - Impressora a laser colorida Características gerais: Bandeja de papel com
capacidade de entrada para 250 folhas; Interface Impressora: - USB 2.0; - 10/100Base T x
Ethernet, integrada; Linguagem: PCL6 ; Memória Padrão: 128 MB RAM; Resolução de
1200x1200dpi e qualidade de cor 4.800(2.400x600dpi); Velocidade de, no mínimo, 22
páginas(formato A4) por minuto em preto; Velocidade de, no mínimo, 21 páginas(formato
A4) por minuto em cores; Tempo menor ou igual a 11 segundos para a saída da primeira
página; Processador de 370 MHz; Compatibilidade com os seguintes sistemas
Operacionais: Windows 2000,Me,XP; Fonte de alimentação 110v ou automática;
Data-Hora

Fornecedor

Valor

26/10/2007 16:06:08:943 AMC INFORMATICA LTDA

R$ 11.000,00

29/10/2007 12:46:25:881 SYSTEC INFORMATICA LTDA

R$ 11.040,00
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29/10/2007 12:12:29:236 ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
29/10/2007 09:08:29:629

REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS

R$ 14.000,00
R$ 24.000,00

29/10/2007 13:21:52:196 INFO OFFICE SHOP LTDA

R$ 10.800,00

29/10/2007 13:28:25:620 BRASILL INFORMATICA LTDA

R$ 12.900,00

29/10/2007 13:07:58:072 G8 NETWORKS LTDA

R$ 12.600,00

26/10/2007 17:08:48:759 TECNOTRONIK COMPUTADORES LTDA

R$ 13.114,00

29/10/2007 11:36:41:462 DIGIFOCUS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA

R$ 10.942,00

29/10/2007 11:50:28:429

SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS

R$ 8.000,00

Lote (5) - Scanner com alimentador automático de alta capacidade de no mínimo 50 folhas A4 Características gerais: Suporte tipo de digitalização Alimentador automático; Tipo de
conectividade: USB 2.0; Velocidade Mínima no modo alimentador automático: 25 ppm
(páginas por minuto) em preto e branco; Alimentador automático de alta capacidade:
Mínimo: 50 folhas (A4); Possua Software OCR incluído; Possua Digitalização Frente e
Verso; Possua software de indexação de arquivos, permitindo a gravação automática das
digitalizações em arquivo .PDF ou seja, após a digitalização de uma quantidade de páginas,
apenas 1 arquivo no formato pdf é gerado, contendo as imagens das páginas digitalizadas.
Funcione corretamente e com todos os recursos disponíveis (hardware e software), sem
perda de qualidade ou funcionalidade, com o sistema operacional Windows XP; Suporte a
papel do tipo 'A4 ', Oficio'; Resolução óptica de 600x600dpi;
Data-Hora

Fornecedor

29/10/2007 12:46:25:881 SYSTEC INFORMATICA LTDA

Valor
R$ 132.000,00

29/10/2007 12:40:38:944

SPUR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDAME

R$ 132.000,00

29/10/2007 09:08:29:629

REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS

R$ 210.000,00

29/10/2007 13:21:52:196 INFO OFFICE SHOP LTDA

R$ 126.000,00

29/10/2007 13:28:25:620 BRASILL INFORMATICA LTDA

R$ 150.000,00

29/10/2007 12:51:53:774 PROVIDER PRODUTOS E SISTEMAS LTDA

R$ 186.000,00

30/10/2007 17:37:04:927 TECNOTRONIK COMPUTADORES LTDA

R$ 92.760,00

29/10/2007 11:36:41:462 DIGIFOCUS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA

R$ 242.700,00
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26/10/2007 10:57:16:411 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA

R$ 132.000,00

29/10/2007 13:21:11:380 R & C HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

R$ 130.500,00

29/10/2007 12:40:40:273

PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTD

R$ 145.200,00

Lote (6) - Scanner com alimentador automático de alta capacidade de no mínimo 100 folhas
-A4 Suporte tipo bandeja, para permitir a digitalização de livros, sem a necessidade que as
folhas sejam removidas. Suporte tipo de digitalização Alimentador automático; Tipo de
conectividade: USB 2.0; Velocidade Mínima no modo alimentador automático: 25 ppm
(páginas por minuto) em preto e branco; Alimentador automático de alta capacidade:
Mínimo: 100 folhas (A4); Possua Software OCR incluído; Possua Digitalização Frente e
Verso; Possua software de indexação de arquivos, permitindo a gravação automática das
digitalizações em arquivo .PDF ou seja, após a digitalização de uma quantidade de páginas,
apenas 1 arquivo no formato pdf é gerado, contendo as imagens das páginas digitalizadas.
Suporte a papel do tipo 'A4 ', Oficio'; Resolução óptica de 600x600dpi;
Data-Hora

Fornecedor

Valor

29/10/2007 12:46:25:881 SYSTEC INFORMATICA LTDA

R$ 18.240,00

29/10/2007 13:21:52:196 INFO OFFICE SHOP LTDA

R$ 18.000,00

26/10/2007 17:08:48:759 TECNOTRONIK COMPUTADORES LTDA

R$ 17.976,00

29/10/2007 11:36:41:462 DIGIFOCUS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA

R$ 28.788,00

26/10/2007 10:57:16:411 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA

R$ 17.670,00

29/10/2007 12:40:40:273

PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTD

R$ 17.700,00

Após a etapa de lances, foram os seguintes os menores preços apresentados :
Lote (1) - Impressora para extratos Equipamento novo e em linha de produção; Método de
impressão matricial; Número de colunas: 18, 24, 27, 36, 48 e 54; acompanhado de: - 2
(duas) unidades de fita para impressão preta; - jogo de manuais com descrição de
características e facilidades, preferencialmente em português; - certificado de garantia, em
português, de 02(dois) anos para todos os componentes; - 01(um) cabo paralelo para
conexão com microcomputador padrão IBM PC. OBS: Deverão ser entregues todos os
cabos e acessórios necessários para instalação e seu perfeito funcionamento.
Data-Hora

Fornecedor

31/10/2007 08:32:29:946 TOP NET PAPEIS E INFORMATICA LTDA
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Lance
R$ 41.880,00

31/10/2007 08:32:29:360 CDC BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA

R$ 41.990,00

31/10/2007 08:30:35:270 INFO OFFICE SHOP LTDA

R$ 43.000,00

Lote (2) - Impressora a laser monocromática - 35pg./min Características gerais:
Equipamento novo e em linha de produção; Bandeja de papel com capacidade de entrada
para 250 folhas; Duração do Tonner: para até 6.000 pág c/ 5% Cobertura; Interface
Impressora: - USB 2.0; - 10/100Base T x Ethernet, integrada; Linguagem: PCL6; Memória
Padrão: 32 MB RAM; Memória expansível até: 160MB; Resolução de 1200x1200dpi e
600x600dpi; Velocidade de, no mínimo, 35 páginas por minuto (formato carta); Processador
de 360 MHz; Compatibilidade com os seguintes sistemas Operacionais: Windows
2000,Me,XP; Fonte de alimentação 110v ou automática; Observações gerais: Cada
equipamento deverá vir acompanhado de: - 01(um) Tonner de inicialização; - 02(dois)
Tonners para reposição com capacidade de impressão para 11.000 páginas; - 01 kit
fotocondutor(além do que acompanha a impressora) para 30.000 páginas;
Data-Hora

Fornecedor

Lance

31/10/2007 09:03:50:669 DIGIFOCUS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA

R$ 3.730,00

31/10/2007 09:04:28:315 AMC INFORMATICA LTDA

R$ 3.800,00

29/10/2007 13:07:58:072 G8 NETWORKS LTDA

R$ 4.350,00

26/10/2007 17:08:48:759 TECNOTRONIK COMPUTADORES LTDA

R$ 4.605,00

Lote (3) - Impressora a laser monocromática - 14pg./min Equipamento novo e em linha de
produção; Bandeja de papel com capacidade de entrada para 150 fls; Ciclo Mensal de
impressão igual a 8.000 páginas; Impressão em modo Duplex de forma manual (não
automática); Duração do Tonner: para no mínimo 2.000 pág c/ 5% Cobertura; Vida útil do
cilindro fotoreceptor: 25 mil páginas; Interface Impressora: - USB 2.0; - Rede Ethernet
10/100 Base Tx Linguagem: PCL 5 ou 6; Memória Padrão: Mínimo 8 MB RAM; Resolução
máxima real(ppp): mínimo de 600x600dpi; Velocidade de, no mínimo, 14 páginas por minuto
(formato carta/A4); Tempo menor ou igual a 10 segundos para a saída da primeira página;
Processador de 150 MHz; Compatibilidade com os seguintes sistemas Operacionais:
Windows 2000,XP; Fonte de alimentação 110v ou automática;
Data-Hora

Fornecedor

Lance

31/10/2007 09:49:35:708 TOP NET PAPEIS E INFORMATICA LTDA

R$ 287.000,00

31/10/2007 09:49:27:227 DIGIFOCUS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA

R$ 287.400,00

31/10/2007 09:38:25:019 G8 NETWORKS LTDA

R$ 344.999,00
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31/10/2007 09:31:20:872 SYSTEC INFORMATICA LTDA

R$ 359.600,00

29/10/2007 09:07:44:395 COMERCIAL ANGAW LTDA - ME

R$ 359.685,00

31/10/2007 09:49:37:607 AMC INFORMATICA LTDA

R$ 417.890,00

31/10/2007 09:49:30:259 PROVIDER PRODUTOS E SISTEMAS LTDA

R$ 417.940,00

26/10/2007 17:08:48:759 TECNOTRONIK COMPUTADORES LTDA

R$ 443.250,00

31/10/2007 09:29:39:746

SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS

R$ 453.600,00

Lote (4) - Impressora a laser colorida Características gerais: Bandeja de papel com
capacidade de entrada para 250 folhas; Interface Impressora: - USB 2.0; - 10/100Base T x
Ethernet, integrada; Linguagem: PCL6 ; Memória Padrão: 128 MB RAM; Resolução de
1200x1200dpi e qualidade de cor 4.800(2.400x600dpi); Velocidade de, no mínimo, 22
páginas(formato A4) por minuto em preto; Velocidade de, no mínimo, 21 páginas(formato
A4) por minuto em cores; Tempo menor ou igual a 11 segundos para a saída da primeira
página; Processador de 370 MHz; Compatibilidade com os seguintes sistemas
Operacionais: Windows 2000,Me,XP; Fonte de alimentação 110v ou automática;
Data-Hora
31/10/2007 10:23:30:490

Fornecedor
SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS

Lance
R$ 6.990,00

31/10/2007 10:23:22:957 DIGIFOCUS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA

R$ 6.999,00

31/10/2007 10:22:22:063 SYSTEC INFORMATICA LTDA

R$ 10.740,00

31/10/2007 10:22:50:074 AMC INFORMATICA LTDA

R$ 10.746,00

31/10/2007 10:14:26:741 INFO OFFICE SHOP LTDA

R$ 10.750,00

31/10/2007 10:09:31:521 TECNOTRONIK COMPUTADORES LTDA

R$ 10.999,00

29/10/2007 13:07:58:072 G8 NETWORKS LTDA

R$ 12.600,00

29/10/2007 13:28:25:620 BRASILL INFORMATICA LTDA

R$ 12.900,00

29/10/2007 12:12:29:236 ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

R$ 14.000,00

29/10/2007 09:08:29:629

REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS

R$ 24.000,00

Lote (5) - Scanner com alimentador automático de alta capacidade de no mínimo 50 folhas A4 Características gerais: Suporte tipo de digitalização Alimentador automático; Tipo de
conectividade: USB 2.0; Velocidade Mínima no modo alimentador automático: 25 ppm
(páginas por minuto) em preto e branco; Alimentador automático de alta capacidade:
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Mínimo: 50 folhas (A4); Possua Software OCR incluído; Possua Digitalização Frente e
Verso; Possua software de indexação de arquivos, permitindo a gravação automática das
digitalizações em arquivo .PDF ou seja, após a digitalização de uma quantidade de páginas,
apenas 1 arquivo no formato pdf é gerado, contendo as imagens das páginas digitalizadas.
Funcione corretamente e com todos os recursos disponíveis (hardware e software), sem
perda de qualidade ou funcionalidade, com o sistema operacional Windows XP; Suporte a
papel do tipo 'A4 ', Oficio'; Resolução óptica de 600x600dpi;
Data-Hora

Fornecedor

31/10/2007 10:46:32:924

SPUR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDAME

Lance
R$ 73.500,00

31/10/2007 10:41:13:110 INFO OFFICE SHOP LTDA

R$ 81.900,00

31/10/2007 10:55:52:560 SYSTEC INFORMATICA LTDA

R$ 96.960,00

31/10/2007 10:37:09:421 DIGIFOCUS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA

R$ 112.900,00

29/10/2007 13:21:11:380 R & C HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

R$ 130.500,00

31/10/2007 10:31:35:851

PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTD

R$ 131.900,00

26/10/2007 10:57:16:411 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA

R$ 132.000,00

29/10/2007 13:28:25:620 BRASILL INFORMATICA LTDA

R$ 150.000,00

29/10/2007 12:51:53:774 PROVIDER PRODUTOS E SISTEMAS LTDA

R$ 186.000,00

29/10/2007 09:08:29:629

REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS
GERAIS

R$ 210.000,00

Lote (6) - Scanner com alimentador automático de alta capacidade de no mínimo 100 folhas
-A4 Suporte tipo bandeja, para permitir a digitalização de livros, sem a necessidade que as
folhas sejam removidas. Suporte tipo de digitalização Alimentador automático; Tipo de
conectividade: USB 2.0; Velocidade Mínima no modo alimentador automático: 25 ppm
(páginas por minuto) em preto e branco; Alimentador automático de alta capacidade:
Mínimo: 100 folhas (A4); Possua Software OCR incluído; Possua Digitalização Frente e
Verso; Possua software de indexação de arquivos, permitindo a gravação automática das
digitalizações em arquivo .PDF ou seja, após a digitalização de uma quantidade de páginas,
apenas 1 arquivo no formato pdf é gerado, contendo as imagens das páginas digitalizadas.
Suporte a papel do tipo 'A4 ', Oficio'; Resolução óptica de 600x600dpi;
Data-Hora

Fornecedor
PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
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Lance

31/10/2007 11:23:11:087 LTD

R$ 13.800,00

31/10/2007 11:23:01:696 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA

R$ 13.999,99

31/10/2007 11:18:07:866 TECNOTRONIK COMPUTADORES LTDA

R$ 15.489,00

31/10/2007 11:16:23:635 SYSTEC INFORMATICA LTDA

R$ 16.850,00

31/10/2007 11:14:32:563 INFO OFFICE SHOP LTDA

R$ 17.390,00

29/10/2007 11:36:41:462 DIGIFOCUS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA

R$ 28.788,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor
preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa
e a equipe de apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem
como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o
valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:
No dia 22/11/2007, às 11:51:53 horas, no lote (1) - Impressora para extratos Equipamento
novo e em linha de produção; Método de impressão matricial; Número de colunas: 18, 24,
27, 36, 48 e 54; acompanhado de: - 2 (duas) unidades de fita para impressão preta; - jogo
de manuais com descrição de características e facilidades, preferencialmente em português;
- certificado de garantia, em português, de 02(dois) anos para todos os componentes; 01(um) cabo paralelo para conexão com microcomputador padrão IBM PC. OBS: Deverão
ser entregues todos os cabos e acessórios necessários para instalação e seu perfeito
funcionamento. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à
empresa CDC BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R$ 41.990,00.
No dia 31/10/2007, às 08:38:59 horas, no lote (1) - Impressora para extratos Equipamento
novo e em linha de produção; Método de impressão matricial; Número de colunas: 18, 24,
27, 36, 48 e 54; acompanhado de: - 2 (duas) unidades de fita para impressão preta; - jogo
de manuais com descrição de características e facilidades, preferencialmente em português;
- certificado de garantia, em português, de 02(dois) anos para todos os componentes; 01(um) cabo paralelo para conexão com microcomputador padrão IBM PC. OBS: Deverão
ser entregues todos os cabos e acessórios necessários para instalação e seu perfeito
funcionamento. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/11/2007, às
11:38:08 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 05/11/2007, às 11:38:08 horas, no lote (1) - Impressora para extratos Equipamento
novo e em linha de produção; Método de impressão matricial; Número de colunas: 18, 24,
27, 36, 48 e 54; acompanhado de: - 2 (duas) unidades de fita para impressão preta; - jogo
de manuais com descrição de características e facilidades, preferencialmente em português;
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- certificado de garantia, em português, de 02(dois) anos para todos os componentes; 01(um) cabo paralelo para conexão com microcomputador padrão IBM PC. OBS: Deverão
ser entregues todos os cabos e acessórios necessários para instalação e seu perfeito
funcionamento. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi
o seguinte: O coordenador - ROGERIO JAYME- desclassificou o fornecedor: TOP NET
PAPEIS E INFORMATICA LTDA.. No dia 22/11/2007, às 09:05:12 horas, a situação do lote
foi finalizada.
No dia 22/11/2007, às 09:05:12 horas, no lote (1) - Impressora para extratos Equipamento
novo e em linha de produção; Método de impressão matricial; Número de colunas: 18, 24,
27, 36, 48 e 54; acompanhado de: - 2 (duas) unidades de fita para impressão preta; - jogo
de manuais com descrição de características e facilidades, preferencialmente em português;
- certificado de garantia, em português, de 02(dois) anos para todos os componentes; 01(um) cabo paralelo para conexão com microcomputador padrão IBM PC. OBS: Deverão
ser entregues todos os cabos e acessórios necessários para instalação e seu perfeito
funcionamento. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da
alteração foi o seguinte: Proposta e documentação em conformidade com o exigido no
edital.. No dia 22/11/2007, às 11:51:53 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 22/11/2007, às 11:51:53 horas, no lote (1) - Impressora para extratos Equipamento
novo e em linha de produção; Método de impressão matricial; Número de colunas: 18, 24,
27, 36, 48 e 54; acompanhado de: - 2 (duas) unidades de fita para impressão preta; - jogo
de manuais com descrição de características e facilidades, preferencialmente em português;
- certificado de garantia, em português, de 02(dois) anos para todos os componentes; 01(um) cabo paralelo para conexão com microcomputador padrão IBM PC. OBS: Deverão
ser entregues todos os cabos e acessórios necessários para instalação e seu perfeito
funcionamento. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.
No dia 22/11/2007, às 11:53:10 horas, no lote (2) - Impressora a laser monocromática 35pg./min Características gerais: Equipamento novo e em linha de produção; Bandeja de
papel com capacidade de entrada para 250 folhas; Duração do Tonner: para até 6.000 pág
c/ 5% Cobertura; Interface Impressora: - USB 2.0; - 10/100Base T x Ethernet, integrada;
Linguagem: PCL6; Memória Padrão: 32 MB RAM; Memória expansível até: 160MB;
Resolução de 1200x1200dpi e 600x600dpi; Velocidade de, no mínimo, 35 páginas por
minuto (formato carta); Processador de 360 MHz; Compatibilidade com os seguintes
sistemas Operacionais: Windows 2000,Me,XP; Fonte de alimentação 110v ou automática;
Observações gerais: Cada equipamento deverá vir acompanhado de: - 01(um) Tonner de
inicialização; - 02(dois) Tonners para reposição com capacidade de impressão para 11.000
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páginas; - 01 kit fotocondutor(além do que acompanha a impressora) para 30.000 páginas; pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa
DIGIFOCUS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA com o valor R$ 3.730,00.
No dia 31/10/2007, às 09:23:49 horas, no lote (2) - Impressora a laser monocromática 35pg./min Características gerais: Equipamento novo e em linha de produção; Bandeja de
papel com capacidade de entrada para 250 folhas; Duração do Tonner: para até 6.000 pág
c/ 5% Cobertura; Interface Impressora: - USB 2.0; - 10/100Base T x Ethernet, integrada;
Linguagem: PCL6; Memória Padrão: 32 MB RAM; Memória expansível até: 160MB;
Resolução de 1200x1200dpi e 600x600dpi; Velocidade de, no mínimo, 35 páginas por
minuto (formato carta); Processador de 360 MHz; Compatibilidade com os seguintes
sistemas Operacionais: Windows 2000,Me,XP; Fonte de alimentação 110v ou automática;
Observações gerais: Cada equipamento deverá vir acompanhado de: - 01(um) Tonner de
inicialização; - 02(dois) Tonners para reposição com capacidade de impressão para 11.000
páginas; - 01 kit fotocondutor(além do que acompanha a impressora) para 30.000 páginas; a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/11/2007, às 09:07:08 horas, a
situação do lote foi finalizada.
No dia 22/11/2007, às 09:07:08 horas, no lote (2) - Impressora a laser monocromática 35pg./min Características gerais: Equipamento novo e em linha de produção; Bandeja de
papel com capacidade de entrada para 250 folhas; Duração do Tonner: para até 6.000 pág
c/ 5% Cobertura; Interface Impressora: - USB 2.0; - 10/100Base T x Ethernet, integrada;
Linguagem: PCL6; Memória Padrão: 32 MB RAM; Memória expansível até: 160MB;
Resolução de 1200x1200dpi e 600x600dpi; Velocidade de, no mínimo, 35 páginas por
minuto (formato carta); Processador de 360 MHz; Compatibilidade com os seguintes
sistemas Operacionais: Windows 2000,Me,XP; Fonte de alimentação 110v ou automática;
Observações gerais: Cada equipamento deverá vir acompanhado de: - 01(um) Tonner de
inicialização; - 02(dois) Tonners para reposição com capacidade de impressão para 11.000
páginas; - 01 kit fotocondutor(além do que acompanha a impressora) para 30.000 páginas; a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 22/11/2007, às 11:53:10
horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 22/11/2007, às 11:53:10 horas, no lote (2) - Impressora a laser monocromática 35pg./min Características gerais: Equipamento novo e em linha de produção; Bandeja de
papel com capacidade de entrada para 250 folhas; Duração do Tonner: para até 6.000 pág
c/ 5% Cobertura; Interface Impressora: - USB 2.0; - 10/100Base T x Ethernet, integrada;
Linguagem: PCL6; Memória Padrão: 32 MB RAM; Memória expansível até: 160MB;
Resolução de 1200x1200dpi e 600x600dpi; Velocidade de, no mínimo, 35 páginas por
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minuto (formato carta); Processador de 360 MHz; Compatibilidade com os seguintes
sistemas Operacionais: Windows 2000,Me,XP; Fonte de alimentação 110v ou automática;
Observações gerais: Cada equipamento deverá vir acompanhado de: - 01(um) Tonner de
inicialização; - 02(dois) Tonners para reposição com capacidade de impressão para 11.000
páginas; - 01 kit fotocondutor(além do que acompanha a impressora) para 30.000 páginas; a situação do lote foi alterada para: adjudicado.
No dia 22/11/2007, às 16:26:59 horas, no lote (3) - Impressora a laser monocromática 14pg./min Equipamento novo e em linha de produção; Bandeja de papel com capacidade de
entrada para 150 fls; Ciclo Mensal de impressão igual a 8.000 páginas; Impressão em modo
Duplex de forma manual (não automática); Duração do Tonner: para no mínimo 2.000 pág c/
5% Cobertura; Vida útil do cilindro fotoreceptor: 25 mil páginas; Interface Impressora: - USB
2.0; - Rede Ethernet 10/100 Base Tx Linguagem: PCL 5 ou 6; Memória Padrão: Mínimo 8
MB RAM; Resolução máxima real(ppp): mínimo de 600x600dpi; Velocidade de, no mínimo,
14 páginas por minuto (formato carta/A4); Tempo menor ou igual a 10 segundos para a
saída da primeira página; Processador de 150 MHz; Compatibilidade com os seguintes
sistemas Operacionais: Windows 2000,XP; Fonte de alimentação 110v ou automática; - pelo
critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa TOP NET
PAPEIS E INFORMATICA LTDA com o valor R$ 287.000,00.
No dia 31/10/2007, às 09:52:54 horas, no lote (3) - Impressora a laser monocromática 14pg./min Equipamento novo e em linha de produção; Bandeja de papel com capacidade de
entrada para 150 fls; Ciclo Mensal de impressão igual a 8.000 páginas; Impressão em modo
Duplex de forma manual (não automática); Duração do Tonner: para no mínimo 2.000 pág c/
5% Cobertura; Vida útil do cilindro fotoreceptor: 25 mil páginas; Interface Impressora: - USB
2.0; - Rede Ethernet 10/100 Base Tx Linguagem: PCL 5 ou 6; Memória Padrão: Mínimo 8
MB RAM; Resolução máxima real(ppp): mínimo de 600x600dpi; Velocidade de, no mínimo,
14 páginas por minuto (formato carta/A4); Tempo menor ou igual a 10 segundos para a
saída da primeira página; Processador de 150 MHz; Compatibilidade com os seguintes
sistemas Operacionais: Windows 2000,XP; Fonte de alimentação 110v ou automática; - a
situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/11/2007, às 16:21:42 horas, a
situação do lote foi finalizada.
No dia 22/11/2007, às 16:21:42 horas, no lote (3) - Impressora a laser monocromática 14pg./min Equipamento novo e em linha de produção; Bandeja de papel com capacidade de
entrada para 150 fls; Ciclo Mensal de impressão igual a 8.000 páginas; Impressão em modo
Duplex de forma manual (não automática); Duração do Tonner: para no mínimo 2.000 pág c/
5% Cobertura; Vida útil do cilindro fotoreceptor: 25 mil páginas; Interface Impressora: - USB
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2.0; - Rede Ethernet 10/100 Base Tx Linguagem: PCL 5 ou 6; Memória Padrão: Mínimo 8
MB RAM; Resolução máxima real(ppp): mínimo de 600x600dpi; Velocidade de, no mínimo,
14 páginas por minuto (formato carta/A4); Tempo menor ou igual a 10 segundos para a
saída da primeira página; Processador de 150 MHz; Compatibilidade com os seguintes
sistemas Operacionais: Windows 2000,XP; Fonte de alimentação 110v ou automática; - a
situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 22/11/2007, às 16:26:59
horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 22/11/2007, às 16:26:59 horas, no lote (3) - Impressora a laser monocromática 14pg./min Equipamento novo e em linha de produção; Bandeja de papel com capacidade de
entrada para 150 fls; Ciclo Mensal de impressão igual a 8.000 páginas; Impressão em modo
Duplex de forma manual (não automática); Duração do Tonner: para no mínimo 2.000 pág c/
5% Cobertura; Vida útil do cilindro fotoreceptor: 25 mil páginas; Interface Impressora: - USB
2.0; - Rede Ethernet 10/100 Base Tx Linguagem: PCL 5 ou 6; Memória Padrão: Mínimo 8
MB RAM; Resolução máxima real(ppp): mínimo de 600x600dpi; Velocidade de, no mínimo,
14 páginas por minuto (formato carta/A4); Tempo menor ou igual a 10 segundos para a
saída da primeira página; Processador de 150 MHz; Compatibilidade com os seguintes
sistemas Operacionais: Windows 2000,XP; Fonte de alimentação 110v ou automática; - a
situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta
e documentação em conformidade com o exigido no edital..
No dia 22/11/2007, às 11:55:09 horas, no lote (4) - Impressora a laser colorida
Características gerais: Bandeja de papel com capacidade de entrada para 250 folhas;
Interface Impressora: - USB 2.0; - 10/100Base T x Ethernet, integrada; Linguagem: PCL6 ;
Memória Padrão: 128 MB RAM; Resolução de 1200x1200dpi e qualidade de cor
4.800(2.400x600dpi); Velocidade de, no mínimo, 22 páginas(formato A4) por minuto em
preto; Velocidade de, no mínimo, 21 páginas(formato A4) por minuto em cores; Tempo
menor ou igual a 11 segundos para a saída da primeira página; Processador de 370 MHz;
Compatibilidade com os seguintes sistemas Operacionais: Windows 2000,Me,XP; Fonte de
alimentação 110v ou automática; - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do
lote da licitação à empresa DIGIFOCUS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA com o
valor R$ 6.999,00.
No dia 31/10/2007, às 10:26:54 horas, no lote (4) - Impressora a laser colorida
Características gerais: Bandeja de papel com capacidade de entrada para 250 folhas;
Interface Impressora: - USB 2.0; - 10/100Base T x Ethernet, integrada; Linguagem: PCL6 ;
Memória Padrão: 128 MB RAM; Resolução de 1200x1200dpi e qualidade de cor
4.800(2.400x600dpi); Velocidade de, no mínimo, 22 páginas(formato A4) por minuto em
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preto; Velocidade de, no mínimo, 21 páginas(formato A4) por minuto em cores; Tempo
menor ou igual a 11 segundos para a saída da primeira página; Processador de 370 MHz;
Compatibilidade com os seguintes sistemas Operacionais: Windows 2000,Me,XP; Fonte de
alimentação 110v ou automática; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia
05/11/2007, às 13:57:35 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 05/11/2007, às 13:57:35 horas, no lote (4) - Impressora a laser colorida
Características gerais: Bandeja de papel com capacidade de entrada para 250 folhas;
Interface Impressora: - USB 2.0; - 10/100Base T x Ethernet, integrada; Linguagem: PCL6 ;
Memória Padrão: 128 MB RAM; Resolução de 1200x1200dpi e qualidade de cor
4.800(2.400x600dpi); Velocidade de, no mínimo, 22 páginas(formato A4) por minuto em
preto; Velocidade de, no mínimo, 21 páginas(formato A4) por minuto em cores; Tempo
menor ou igual a 11 segundos para a saída da primeira página; Processador de 370 MHz;
Compatibilidade com os seguintes sistemas Operacionais: Windows 2000,Me,XP; Fonte de
alimentação 110v ou automática; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O
motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ROGERIO JAYME- desclassificou o
fornecedor: SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS.. No dia
22/11/2007, às 11:31:10 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 22/11/2007, às 11:31:10 horas, no lote (4) - Impressora a laser colorida
Características gerais: Bandeja de papel com capacidade de entrada para 250 folhas;
Interface Impressora: - USB 2.0; - 10/100Base T x Ethernet, integrada; Linguagem: PCL6 ;
Memória Padrão: 128 MB RAM; Resolução de 1200x1200dpi e qualidade de cor
4.800(2.400x600dpi); Velocidade de, no mínimo, 22 páginas(formato A4) por minuto em
preto; Velocidade de, no mínimo, 21 páginas(formato A4) por minuto em cores; Tempo
menor ou igual a 11 segundos para a saída da primeira página; Processador de 370 MHz;
Compatibilidade com os seguintes sistemas Operacionais: Windows 2000,Me,XP; Fonte de
alimentação 110v ou automática; - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.
O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta e documentação em conformidade com o
exigido no edital.. No dia 22/11/2007, às 11:55:09 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 22/11/2007, às 11:55:09 horas, no lote (4) - Impressora a laser colorida
Características gerais: Bandeja de papel com capacidade de entrada para 250 folhas;
Interface Impressora: - USB 2.0; - 10/100Base T x Ethernet, integrada; Linguagem: PCL6 ;
Memória Padrão: 128 MB RAM; Resolução de 1200x1200dpi e qualidade de cor
4.800(2.400x600dpi); Velocidade de, no mínimo, 22 páginas(formato A4) por minuto em
preto; Velocidade de, no mínimo, 21 páginas(formato A4) por minuto em cores; Tempo
menor ou igual a 11 segundos para a saída da primeira página; Processador de 370 MHz;
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Compatibilidade com os seguintes sistemas Operacionais: Windows 2000,Me,XP; Fonte de
alimentação 110v ou automática; - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.
No dia 22/11/2007, às 11:56:30 horas, no lote (5) - Scanner com alimentador automático de
alta capacidade de no mínimo 50 folhas -A4 Características gerais: Suporte tipo de
digitalização Alimentador automático; Tipo de conectividade: USB 2.0; Velocidade Mínima
no modo alimentador automático: 25 ppm (páginas por minuto) em preto e branco;
Alimentador automático de alta capacidade: Mínimo: 50 folhas (A4); Possua Software OCR
incluído; Possua Digitalização Frente e Verso; Possua software de indexação de arquivos,
permitindo a gravação automática das digitalizações em arquivo .PDF ou seja, após a
digitalização de uma quantidade de páginas, apenas 1 arquivo no formato pdf é gerado,
contendo as imagens das páginas digitalizadas. Funcione corretamente e com todos os
recursos disponíveis (hardware e software), sem perda de qualidade ou funcionalidade, com
o sistema operacional Windows XP; Suporte a papel do tipo 'A4 ', Oficio'; Resolução óptica
de 600x600dpi; - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à
empresa SYSTEC INFORMATICA LTDA com o valor R$ 96.960,00.
No dia 31/10/2007, às 11:02:47 horas, no lote (5) - Scanner com alimentador automático de
alta capacidade de no mínimo 50 folhas -A4 Características gerais: Suporte tipo de
digitalização Alimentador automático; Tipo de conectividade: USB 2.0; Velocidade Mínima
no modo alimentador automático: 25 ppm (páginas por minuto) em preto e branco;
Alimentador automático de alta capacidade: Mínimo: 50 folhas (A4); Possua Software OCR
incluído; Possua Digitalização Frente e Verso; Possua software de indexação de arquivos,
permitindo a gravação automática das digitalizações em arquivo .PDF ou seja, após a
digitalização de uma quantidade de páginas, apenas 1 arquivo no formato pdf é gerado,
contendo as imagens das páginas digitalizadas. Funcione corretamente e com todos os
recursos disponíveis (hardware e software), sem perda de qualidade ou funcionalidade, com
o sistema operacional Windows XP; Suporte a papel do tipo 'A4 ', Oficio'; Resolução óptica
de 600x600dpi; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/11/2007, às
14:03:30 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 05/11/2007, às 14:03:30 horas, no lote (5) - Scanner com alimentador automático de
alta capacidade de no mínimo 50 folhas -A4 Características gerais: Suporte tipo de
digitalização Alimentador automático; Tipo de conectividade: USB 2.0; Velocidade Mínima
no modo alimentador automático: 25 ppm (páginas por minuto) em preto e branco;
Alimentador automático de alta capacidade: Mínimo: 50 folhas (A4); Possua Software OCR
incluído; Possua Digitalização Frente e Verso; Possua software de indexação de arquivos,
permitindo a gravação automática das digitalizações em arquivo .PDF ou seja, após a
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digitalização de uma quantidade de páginas, apenas 1 arquivo no formato pdf é gerado,
contendo as imagens das páginas digitalizadas. Funcione corretamente e com todos os
recursos disponíveis (hardware e software), sem perda de qualidade ou funcionalidade, com
o sistema operacional Windows XP; Suporte a papel do tipo 'A4 ', Oficio'; Resolução óptica
de 600x600dpi; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi
o seguinte: O coordenador - ROGERIO JAYME- desclassificou o fornecedor: SPUR
COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-ME.. No dia 05/11/2007, às 14:14:15
horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 05/11/2007, às 14:14:15 horas, no lote (5) - Scanner com alimentador automático de
alta capacidade de no mínimo 50 folhas -A4 Características gerais: Suporte tipo de
digitalização Alimentador automático; Tipo de conectividade: USB 2.0; Velocidade Mínima
no modo alimentador automático: 25 ppm (páginas por minuto) em preto e branco;
Alimentador automático de alta capacidade: Mínimo: 50 folhas (A4); Possua Software OCR
incluído; Possua Digitalização Frente e Verso; Possua software de indexação de arquivos,
permitindo a gravação automática das digitalizações em arquivo .PDF ou seja, após a
digitalização de uma quantidade de páginas, apenas 1 arquivo no formato pdf é gerado,
contendo as imagens das páginas digitalizadas. Funcione corretamente e com todos os
recursos disponíveis (hardware e software), sem perda de qualidade ou funcionalidade, com
o sistema operacional Windows XP; Suporte a papel do tipo 'A4 ', Oficio'; Resolução óptica
de 600x600dpi; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi
o seguinte: O coordenador - ROGERIO JAYME- desclassificou o fornecedor: SPUR
COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-ME.. No dia 08/11/2007, às 13:35:21
horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 08/11/2007, às 13:35:21 horas, no lote (5) - Scanner com alimentador automático de
alta capacidade de no mínimo 50 folhas -A4 Características gerais: Suporte tipo de
digitalização Alimentador automático; Tipo de conectividade: USB 2.0; Velocidade Mínima
no modo alimentador automático: 25 ppm (páginas por minuto) em preto e branco;
Alimentador automático de alta capacidade: Mínimo: 50 folhas (A4); Possua Software OCR
incluído; Possua Digitalização Frente e Verso; Possua software de indexação de arquivos,
permitindo a gravação automática das digitalizações em arquivo .PDF ou seja, após a
digitalização de uma quantidade de páginas, apenas 1 arquivo no formato pdf é gerado,
contendo as imagens das páginas digitalizadas. Funcione corretamente e com todos os
recursos disponíveis (hardware e software), sem perda de qualidade ou funcionalidade, com
o sistema operacional Windows XP; Suporte a papel do tipo 'A4 ', Oficio'; Resolução óptica
de 600x600dpi; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi
o seguinte: O coordenador - ROGERIO JAYME- desclassificou o fornecedor: INFO OFFICE
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SHOP LTDA.. No dia 22/11/2007, às 11:34:30 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 22/11/2007, às 11:34:30 horas, no lote (5) - Scanner com alimentador automático de
alta capacidade de no mínimo 50 folhas -A4 Características gerais: Suporte tipo de
digitalização Alimentador automático; Tipo de conectividade: USB 2.0; Velocidade Mínima
no modo alimentador automático: 25 ppm (páginas por minuto) em preto e branco;
Alimentador automático de alta capacidade: Mínimo: 50 folhas (A4); Possua Software OCR
incluído; Possua Digitalização Frente e Verso; Possua software de indexação de arquivos,
permitindo a gravação automática das digitalizações em arquivo .PDF ou seja, após a
digitalização de uma quantidade de páginas, apenas 1 arquivo no formato pdf é gerado,
contendo as imagens das páginas digitalizadas. Funcione corretamente e com todos os
recursos disponíveis (hardware e software), sem perda de qualidade ou funcionalidade, com
o sistema operacional Windows XP; Suporte a papel do tipo 'A4 ', Oficio'; Resolução óptica
de 600x600dpi; - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da
alteração foi o seguinte: Proposta e documentação em conformidade com o edital.. No dia
22/11/2007, às 11:56:30 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 22/11/2007, às 11:56:30 horas, no lote (5) - Scanner com alimentador automático de
alta capacidade de no mínimo 50 folhas -A4 Características gerais: Suporte tipo de
digitalização Alimentador automático; Tipo de conectividade: USB 2.0; Velocidade Mínima
no modo alimentador automático: 25 ppm (páginas por minuto) em preto e branco;
Alimentador automático de alta capacidade: Mínimo: 50 folhas (A4); Possua Software OCR
incluído; Possua Digitalização Frente e Verso; Possua software de indexação de arquivos,
permitindo a gravação automática das digitalizações em arquivo .PDF ou seja, após a
digitalização de uma quantidade de páginas, apenas 1 arquivo no formato pdf é gerado,
contendo as imagens das páginas digitalizadas. Funcione corretamente e com todos os
recursos disponíveis (hardware e software), sem perda de qualidade ou funcionalidade, com
o sistema operacional Windows XP; Suporte a papel do tipo 'A4 ', Oficio'; Resolução óptica
de 600x600dpi; - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.
No dia 22/11/2007, às 11:57:17 horas, no lote (6) - Scanner com alimentador automático de
alta capacidade de no mínimo 100 folhas -A4 Suporte tipo bandeja, para permitir a
digitalização de livros, sem a necessidade que as folhas sejam removidas. Suporte tipo de
digitalização Alimentador automático; Tipo de conectividade: USB 2.0; Velocidade Mínima
no modo alimentador automático: 25 ppm (páginas por minuto) em preto e branco;
Alimentador automático de alta capacidade: Mínimo: 100 folhas (A4); Possua Software OCR
incluído; Possua Digitalização Frente e Verso; Possua software de indexação de arquivos,
permitindo a gravação automática das digitalizações em arquivo .PDF ou seja, após a
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digitalização de uma quantidade de páginas, apenas 1 arquivo no formato pdf é gerado,
contendo as imagens das páginas digitalizadas. Suporte a papel do tipo 'A4 ', Oficio';
Resolução óptica de 600x600dpi; - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do
lote da licitação à empresa SYSTEC INFORMATICA LTDA com o valor R$ 16.850,00.
No dia 31/10/2007, às 11:27:37 horas, no lote (6) - Scanner com alimentador automático de
alta capacidade de no mínimo 100 folhas -A4 Suporte tipo bandeja, para permitir a
digitalização de livros, sem a necessidade que as folhas sejam removidas. Suporte tipo de
digitalização Alimentador automático; Tipo de conectividade: USB 2.0; Velocidade Mínima
no modo alimentador automático: 25 ppm (páginas por minuto) em preto e branco;
Alimentador automático de alta capacidade: Mínimo: 100 folhas (A4); Possua Software OCR
incluído; Possua Digitalização Frente e Verso; Possua software de indexação de arquivos,
permitindo a gravação automática das digitalizações em arquivo .PDF ou seja, após a
digitalização de uma quantidade de páginas, apenas 1 arquivo no formato pdf é gerado,
contendo as imagens das páginas digitalizadas. Suporte a papel do tipo 'A4 ', Oficio';
Resolução óptica de 600x600dpi; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia
05/11/2007, às 15:39:11 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 05/11/2007, às 15:39:11 horas, no lote (6) - Scanner com alimentador automático de
alta capacidade de no mínimo 100 folhas -A4 Suporte tipo bandeja, para permitir a
digitalização de livros, sem a necessidade que as folhas sejam removidas. Suporte tipo de
digitalização Alimentador automático; Tipo de conectividade: USB 2.0; Velocidade Mínima
no modo alimentador automático: 25 ppm (páginas por minuto) em preto e branco;
Alimentador automático de alta capacidade: Mínimo: 100 folhas (A4); Possua Software OCR
incluído; Possua Digitalização Frente e Verso; Possua software de indexação de arquivos,
permitindo a gravação automática das digitalizações em arquivo .PDF ou seja, após a
digitalização de uma quantidade de páginas, apenas 1 arquivo no formato pdf é gerado,
contendo as imagens das páginas digitalizadas. Suporte a papel do tipo 'A4 ', Oficio';
Resolução óptica de 600x600dpi; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O
motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ROGERIO JAYME- desclassificou o
fornecedor: PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTD.. No dia
14/11/2007, às 10:28:14 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 14/11/2007, às 10:28:14 horas, no lote (6) - Scanner com alimentador automático de
alta capacidade de no mínimo 100 folhas -A4 Suporte tipo bandeja, para permitir a
digitalização de livros, sem a necessidade que as folhas sejam removidas. Suporte tipo de
digitalização Alimentador automático; Tipo de conectividade: USB 2.0; Velocidade Mínima
no modo alimentador automático: 25 ppm (páginas por minuto) em preto e branco;
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Alimentador automático de alta capacidade: Mínimo: 100 folhas (A4); Possua Software OCR
incluído; Possua Digitalização Frente e Verso; Possua software de indexação de arquivos,
permitindo a gravação automática das digitalizações em arquivo .PDF ou seja, após a
digitalização de uma quantidade de páginas, apenas 1 arquivo no formato pdf é gerado,
contendo as imagens das páginas digitalizadas. Suporte a papel do tipo 'A4 ', Oficio';
Resolução óptica de 600x600dpi; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O
motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ROGERIO JAYME- desclassificou o
fornecedor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
.. No dia 22/11/2007, às
11:36:23 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 22/11/2007, às 11:36:23 horas, no lote (6) - Scanner com alimentador automático de
alta capacidade de no mínimo 100 folhas -A4 Suporte tipo bandeja, para permitir a
digitalização de livros, sem a necessidade que as folhas sejam removidas. Suporte tipo de
digitalização Alimentador automático; Tipo de conectividade: USB 2.0; Velocidade Mínima
no modo alimentador automático: 25 ppm (páginas por minuto) em preto e branco;
Alimentador automático de alta capacidade: Mínimo: 100 folhas (A4); Possua Software OCR
incluído; Possua Digitalização Frente e Verso; Possua software de indexação de arquivos,
permitindo a gravação automática das digitalizações em arquivo .PDF ou seja, após a
digitalização de uma quantidade de páginas, apenas 1 arquivo no formato pdf é gerado,
contendo as imagens das páginas digitalizadas. Suporte a papel do tipo 'A4 ', Oficio';
Resolução óptica de 600x600dpi; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O
motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ROGERIO JAYME- desclassificou o
fornecedor: TECNOTRONIK COMPUTADORES LTDA
.. No dia 22/11/2007, às
11:37:28 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 22/11/2007, às 11:37:28 horas, no lote (6) - Scanner com alimentador automático de
alta capacidade de no mínimo 100 folhas -A4 Suporte tipo bandeja, para permitir a
digitalização de livros, sem a necessidade que as folhas sejam removidas. Suporte tipo de
digitalização Alimentador automático; Tipo de conectividade: USB 2.0; Velocidade Mínima
no modo alimentador automático: 25 ppm (páginas por minuto) em preto e branco;
Alimentador automático de alta capacidade: Mínimo: 100 folhas (A4); Possua Software OCR
incluído; Possua Digitalização Frente e Verso; Possua software de indexação de arquivos,
permitindo a gravação automática das digitalizações em arquivo .PDF ou seja, após a
digitalização de uma quantidade de páginas, apenas 1 arquivo no formato pdf é gerado,
contendo as imagens das páginas digitalizadas. Suporte a papel do tipo 'A4 ', Oficio';
Resolução óptica de 600x600dpi; - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.
O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta e documentação em conformidade com o
exigido no edital.. No dia 22/11/2007, às 11:57:17 horas, a situação do lote foi finalizada.
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No dia 22/11/2007, às 11:57:17 horas, no lote (6) - Scanner com alimentador automático de
alta capacidade de no mínimo 100 folhas -A4 Suporte tipo bandeja, para permitir a
digitalização de livros, sem a necessidade que as folhas sejam removidas. Suporte tipo de
digitalização Alimentador automático; Tipo de conectividade: USB 2.0; Velocidade Mínima
no modo alimentador automático: 25 ppm (páginas por minuto) em preto e branco;
Alimentador automático de alta capacidade: Mínimo: 100 folhas (A4); Possua Software OCR
incluído; Possua Digitalização Frente e Verso; Possua software de indexação de arquivos,
permitindo a gravação automática das digitalizações em arquivo .PDF ou seja, após a
digitalização de uma quantidade de páginas, apenas 1 arquivo no formato pdf é gerado,
contendo as imagens das páginas digitalizadas. Suporte a papel do tipo 'A4 ', Oficio';
Resolução óptica de 600x600dpi; - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.
No dia 29/10/2007, às 17:56:44 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO JAYME desclassificou a proposta do fornecedor - DIGIFOCUS COPIADORAS E IMPRESSORAS
LTDA, no lote (1) - Impressora para extratos Equipamento novo e em linha de produção;
Método de impressão matricial; Número de colunas: 18, 24, 27, 36, 48 e 54; acompanhado
de: - 2 (duas) unidades de fita para impressão preta; - jogo de manuais com descrição de
características e facilidades, preferencialmente em português; - certificado de garantia, em
português, de 02(dois) anos para todos os componentes; - 01(um) cabo paralelo para
conexão com microcomputador padrão IBM PC. OBS: Deverão ser entregues todos os
cabos e acessórios necessários para instalação e seu perfeito funcionamento.. O motivo da
desclassificação foi: .
No dia 30/10/2007, às 11:02:58 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO JAYME desclassificou a proposta do fornecedor - J.M. PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME, no lote
(1) - Impressora para extratos Equipamento novo e em linha de produção; Método de
impressão matricial; Número de colunas: 18, 24, 27, 36, 48 e 54; acompanhado de: - 2
(duas) unidades de fita para impressão preta; - jogo de manuais com descrição de
características e facilidades, preferencialmente em português; - certificado de garantia, em
português, de 02(dois) anos para todos os componentes; - 01(um) cabo paralelo para
conexão com microcomputador padrão IBM PC. OBS: Deverão ser entregues todos os
cabos e acessórios necessários para instalação e seu perfeito funcionamento.. O motivo da
desclassificação foi: Não identificou o modelo do equipamento cotado, impossibilitando
análise das características e se em conformidade com o exigido no edital.
No dia 30/10/2007, às 11:42:37 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO JAYME desclassificou a proposta do fornecedor - WORLD DIGITAL COMERCIAL LTDA-ME, no lote
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(2) - Impressora a laser monocromática - 35pg./min Características gerais: Equipamento
novo e em linha de produção; Bandeja de papel com capacidade de entrada para 250
folhas; Duração do Tonner: para até 6.000 pág c/ 5% Cobertura; Interface Impressora: - USB
2.0; - 10/100Base T x Ethernet, integrada; Linguagem: PCL6; Memória Padrão: 32 MB RAM;
Memória expansível até: 160MB; Resolução de 1200x1200dpi e 600x600dpi; Velocidade de,
no mínimo, 35 páginas por minuto (formato carta); Processador de 360 MHz;
Compatibilidade com os seguintes sistemas Operacionais: Windows 2000,Me,XP; Fonte de
alimentação 110v ou automática; Observações gerais: Cada equipamento deverá vir
acompanhado de: - 01(um) Tonner de inicialização; - 02(dois) Tonners para reposição com
capacidade de impressão para 11.000 páginas; - 01 kit fotocondutor(além do que
acompanha a impressora) para 30.000 páginas;. O motivo da desclassificação foi: Não
especificou a marca e o modelo do equipamento cotado.
No dia 30/10/2007, às 15:04:53 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO JAYME desclassificou a proposta do fornecedor - DARUMA TELECOMUNICACOES E
INFORMATICA S/A, no lote (1) - Impressora para extratos Equipamento novo e em linha de
produção; Método de impressão matricial; Número de colunas: 18, 24, 27, 36, 48 e 54;
acompanhado de: - 2 (duas) unidades de fita para impressão preta; - jogo de manuais com
descrição de características e facilidades, preferencialmente em português; - certificado de
garantia, em português, de 02(dois) anos para todos os componentes; - 01(um) cabo
paralelo para conexão com microcomputador padrão IBM PC. OBS: Deverão ser entregues
todos os cabos e acessórios necessários para instalação e seu perfeito funcionamento.. O
motivo da desclassificação foi: Quesitos que diferem do edital:
número de colunas, atributos de impressão e buffer de entrada (recepção).
No dia 30/10/2007, às 17:03:45 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO JAYME desclassificou a proposta do fornecedor - SUPRICOPY SUPRIMENTOS E
EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS, no lote (2) - Impressora a laser monocromática 35pg./min Características gerais: Equipamento novo e em linha de produção; Bandeja de
papel com capacidade de entrada para 250 folhas; Duração do Tonner: para até 6.000 pág
c/ 5% Cobertura; Interface Impressora: - USB 2.0; - 10/100Base T x Ethernet, integrada;
Linguagem: PCL6; Memória Padrão: 32 MB RAM; Memória expansível até: 160MB;
Resolução de 1200x1200dpi e 600x600dpi; Velocidade de, no mínimo, 35 páginas por
minuto (formato carta); Processador de 360 MHz; Compatibilidade com os seguintes
sistemas Operacionais: Windows 2000,Me,XP; Fonte de alimentação 110v ou automática;
Observações gerais: Cada equipamento deverá vir acompanhado de: - 01(um) Tonner de
inicialização; - 02(dois) Tonners para reposição com capacidade de impressão para 11.000
páginas; - 01 kit fotocondutor(além do que acompanha a impressora) para 30.000 páginas;.
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O motivo da desclassificação foi: Itens divergentes: processador, tempo de impressão da
primeira página e não especificação do modo duplex (opcional).
No dia 30/10/2007, às 17:15:10 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO JAYME desclassificou a proposta do fornecedor - INFO OFFICE SHOP LTDA, no lote (2) Impressora a laser monocromática - 35pg./min Características gerais: Equipamento novo e
em linha de produção; Bandeja de papel com capacidade de entrada para 250 folhas;
Duração do Tonner: para até 6.000 pág c/ 5% Cobertura; Interface Impressora: - USB 2.0; 10/100Base T x Ethernet, integrada; Linguagem: PCL6; Memória Padrão: 32 MB RAM;
Memória expansível até: 160MB; Resolução de 1200x1200dpi e 600x600dpi; Velocidade de,
no mínimo, 35 páginas por minuto (formato carta); Processador de 360 MHz;
Compatibilidade com os seguintes sistemas Operacionais: Windows 2000,Me,XP; Fonte de
alimentação 110v ou automática; Observações gerais: Cada equipamento deverá vir
acompanhado de: - 01(um) Tonner de inicialização; - 02(dois) Tonners para reposição com
capacidade de impressão para 11.000 páginas; - 01 kit fotocondutor(além do que
acompanha a impressora) para 30.000 páginas;. O motivo da desclassificação foi: Itens
divergentes: tempo de saída da primeira página, vida útil do cilindro fotorrecptor.
No dia 30/10/2007, às 17:16:43 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO JAYME desclassificou a proposta do fornecedor - SYSTEC INFORMATICA LTDA, no lote (2) Impressora a laser monocromática - 35pg./min Características gerais: Equipamento novo e
em linha de produção; Bandeja de papel com capacidade de entrada para 250 folhas;
Duração do Tonner: para até 6.000 pág c/ 5% Cobertura; Interface Impressora: - USB 2.0; 10/100Base T x Ethernet, integrada; Linguagem: PCL6; Memória Padrão: 32 MB RAM;
Memória expansível até: 160MB; Resolução de 1200x1200dpi e 600x600dpi; Velocidade de,
no mínimo, 35 páginas por minuto (formato carta); Processador de 360 MHz;
Compatibilidade com os seguintes sistemas Operacionais: Windows 2000,Me,XP; Fonte de
alimentação 110v ou automática; Observações gerais: Cada equipamento deverá vir
acompanhado de: - 01(um) Tonner de inicialização; - 02(dois) Tonners para reposição com
capacidade de impressão para 11.000 páginas; - 01 kit fotocondutor(além do que
acompanha a impressora) para 30.000 páginas;. O motivo da desclassificação foi: item
divergente: tonner.
No dia 30/10/2007, às 17:18:19 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO JAYME desclassificou a proposta do fornecedor - ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA
LTDA, no lote (2) - Impressora a laser monocromática - 35pg./min Características gerais:
Equipamento novo e em linha de produção; Bandeja de papel com capacidade de entrada
para 250 folhas; Duração do Tonner: para até 6.000 pág c/ 5% Cobertura; Interface
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Impressora: - USB 2.0; - 10/100Base T x Ethernet, integrada; Linguagem: PCL6; Memória
Padrão: 32 MB RAM; Memória expansível até: 160MB; Resolução de 1200x1200dpi e
600x600dpi; Velocidade de, no mínimo, 35 páginas por minuto (formato carta); Processador
de 360 MHz; Compatibilidade com os seguintes sistemas Operacionais: Windows
2000,Me,XP; Fonte de alimentação 110v ou automática; Observações gerais: Cada
equipamento deverá vir acompanhado de: - 01(um) Tonner de inicialização; - 02(dois)
Tonners para reposição com capacidade de impressão para 11.000 páginas; - 01 kit
fotocondutor(além do que acompanha a impressora) para 30.000 páginas;. O motivo da
desclassificação foi: Item divergente: tempo de impressão da primeira página, vida útil do
cilindro fotorrecptor.
No dia 30/10/2007, às 17:19:08 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO JAYME desclassificou a proposta do fornecedor - PROVIDER PRODUTOS E SISTEMAS LTDA, no
lote (2) - Impressora a laser monocromática - 35pg./min Características gerais: Equipamento
novo e em linha de produção; Bandeja de papel com capacidade de entrada para 250
folhas; Duração do Tonner: para até 6.000 pág c/ 5% Cobertura; Interface Impressora: - USB
2.0; - 10/100Base T x Ethernet, integrada; Linguagem: PCL6; Memória Padrão: 32 MB RAM;
Memória expansível até: 160MB; Resolução de 1200x1200dpi e 600x600dpi; Velocidade de,
no mínimo, 35 páginas por minuto (formato carta); Processador de 360 MHz;
Compatibilidade com os seguintes sistemas Operacionais: Windows 2000,Me,XP; Fonte de
alimentação 110v ou automática; Observações gerais: Cada equipamento deverá vir
acompanhado de: - 01(um) Tonner de inicialização; - 02(dois) Tonners para reposição com
capacidade de impressão para 11.000 páginas; - 01 kit fotocondutor(além do que
acompanha a impressora) para 30.000 páginas;. O motivo da desclassificação foi: Itens
divergentes: capacidade do tonner.
No dia 30/10/2007, às 17:27:00 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO JAYME desclassificou a proposta do fornecedor - R & C HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS
LTDA, no lote (3) - Impressora a laser monocromática - 14pg./min Equipamento novo e em
linha de produção; Bandeja de papel com capacidade de entrada para 150 fls; Ciclo Mensal
de impressão igual a 8.000 páginas; Impressão em modo Duplex de forma manual (não
automática); Duração do Tonner: para no mínimo 2.000 pág c/ 5% Cobertura; Vida útil do
cilindro fotoreceptor: 25 mil páginas; Interface Impressora: - USB 2.0; - Rede Ethernet
10/100 Base Tx Linguagem: PCL 5 ou 6; Memória Padrão: Mínimo 8 MB RAM; Resolução
máxima real(ppp): mínimo de 600x600dpi; Velocidade de, no mínimo, 14 páginas por minuto
(formato carta/A4); Tempo menor ou igual a 10 segundos para a saída da primeira página;
Processador de 150 MHz; Compatibilidade com os seguintes sistemas Operacionais:
Windows 2000,XP; Fonte de alimentação 110v ou automática;. O motivo da desclassificação
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foi: Itens divergentes: Inteface impressora.
No dia 30/10/2007, às 17:27:16 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO JAYME desclassificou a proposta do fornecedor - J.M. PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME, no lote
(3) - Impressora a laser monocromática - 14pg./min Equipamento novo e em linha de
produção; Bandeja de papel com capacidade de entrada para 150 fls; Ciclo Mensal de
impressão igual a 8.000 páginas; Impressão em modo Duplex de forma manual (não
automática); Duração do Tonner: para no mínimo 2.000 pág c/ 5% Cobertura; Vida útil do
cilindro fotoreceptor: 25 mil páginas; Interface Impressora: - USB 2.0; - Rede Ethernet
10/100 Base Tx Linguagem: PCL 5 ou 6; Memória Padrão: Mínimo 8 MB RAM; Resolução
máxima real(ppp): mínimo de 600x600dpi; Velocidade de, no mínimo, 14 páginas por minuto
(formato carta/A4); Tempo menor ou igual a 10 segundos para a saída da primeira página;
Processador de 150 MHz; Compatibilidade com os seguintes sistemas Operacionais:
Windows 2000,XP; Fonte de alimentação 110v ou automática;. O motivo da desclassificação
foi: Itens divergentes: Inteface impressora.
No dia 30/10/2007, às 17:27:33 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO JAYME desclassificou a proposta do fornecedor - BRASILL INFORMATICA LTDA, no lote (3) Impressora a laser monocromática - 14pg./min Equipamento novo e em linha de produção;
Bandeja de papel com capacidade de entrada para 150 fls; Ciclo Mensal de impressão igual
a 8.000 páginas; Impressão em modo Duplex de forma manual (não automática); Duração
do Tonner: para no mínimo 2.000 pág c/ 5% Cobertura; Vida útil do cilindro fotoreceptor: 25
mil páginas; Interface Impressora: - USB 2.0; - Rede Ethernet 10/100 Base Tx Linguagem:
PCL 5 ou 6; Memória Padrão: Mínimo 8 MB RAM; Resolução máxima real(ppp): mínimo de
600x600dpi; Velocidade de, no mínimo, 14 páginas por minuto (formato carta/A4); Tempo
menor ou igual a 10 segundos para a saída da primeira página; Processador de 150 MHz;
Compatibilidade com os seguintes sistemas Operacionais: Windows 2000,XP; Fonte de
alimentação 110v ou automática;. O motivo da desclassificação foi: Itens divergentes:
Inteface impressora.
No dia 30/10/2007, às 17:30:23 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO JAYME desclassificou a proposta do fornecedor - INFO OFFICE SHOP LTDA, no lote (3) Impressora a laser monocromática - 14pg./min Equipamento novo e em linha de produção;
Bandeja de papel com capacidade de entrada para 150 fls; Ciclo Mensal de impressão igual
a 8.000 páginas; Impressão em modo Duplex de forma manual (não automática); Duração
do Tonner: para no mínimo 2.000 pág c/ 5% Cobertura; Vida útil do cilindro fotoreceptor: 25
mil páginas; Interface Impressora: - USB 2.0; - Rede Ethernet 10/100 Base Tx Linguagem:
PCL 5 ou 6; Memória Padrão: Mínimo 8 MB RAM; Resolução máxima real(ppp): mínimo de
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600x600dpi; Velocidade de, no mínimo, 14 páginas por minuto (formato carta/A4); Tempo
menor ou igual a 10 segundos para a saída da primeira página; Processador de 150 MHz;
Compatibilidade com os seguintes sistemas Operacionais: Windows 2000,XP; Fonte de
alimentação 110v ou automática;. O motivo da desclassificação foi: Itens divergentes:
Inteface impressora.
No dia 30/10/2007, às 17:30:40 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO JAYME desclassificou a proposta do fornecedor - ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA
LTDA, no lote (3) - Impressora a laser monocromática - 14pg./min Equipamento novo e em
linha de produção; Bandeja de papel com capacidade de entrada para 150 fls; Ciclo Mensal
de impressão igual a 8.000 páginas; Impressão em modo Duplex de forma manual (não
automática); Duração do Tonner: para no mínimo 2.000 pág c/ 5% Cobertura; Vida útil do
cilindro fotoreceptor: 25 mil páginas; Interface Impressora: - USB 2.0; - Rede Ethernet
10/100 Base Tx Linguagem: PCL 5 ou 6; Memória Padrão: Mínimo 8 MB RAM; Resolução
máxima real(ppp): mínimo de 600x600dpi; Velocidade de, no mínimo, 14 páginas por minuto
(formato carta/A4); Tempo menor ou igual a 10 segundos para a saída da primeira página;
Processador de 150 MHz; Compatibilidade com os seguintes sistemas Operacionais:
Windows 2000,XP; Fonte de alimentação 110v ou automática;. O motivo da desclassificação
foi: Itens divergentes: Inteface impressora.
No dia 30/10/2007, às 17:30:56 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO JAYME desclassificou a proposta do fornecedor - WORLD DIGITAL COMERCIAL LTDA-ME, no lote
(3) - Impressora a laser monocromática - 14pg./min Equipamento novo e em linha de
produção; Bandeja de papel com capacidade de entrada para 150 fls; Ciclo Mensal de
impressão igual a 8.000 páginas; Impressão em modo Duplex de forma manual (não
automática); Duração do Tonner: para no mínimo 2.000 pág c/ 5% Cobertura; Vida útil do
cilindro fotoreceptor: 25 mil páginas; Interface Impressora: - USB 2.0; - Rede Ethernet
10/100 Base Tx Linguagem: PCL 5 ou 6; Memória Padrão: Mínimo 8 MB RAM; Resolução
máxima real(ppp): mínimo de 600x600dpi; Velocidade de, no mínimo, 14 páginas por minuto
(formato carta/A4); Tempo menor ou igual a 10 segundos para a saída da primeira página;
Processador de 150 MHz; Compatibilidade com os seguintes sistemas Operacionais:
Windows 2000,XP; Fonte de alimentação 110v ou automática;. O motivo da desclassificação
foi: Itens divergentes: Inteface impressora.
No dia 30/10/2007, às 17:31:09 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO JAYME desclassificou a proposta do fornecedor - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO
DE MINAS GERAIS, no lote (3) - Impressora a laser monocromática - 14pg./min
Equipamento novo e em linha de produção; Bandeja de papel com capacidade de entrada
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para 150 fls; Ciclo Mensal de impressão igual a 8.000 páginas; Impressão em modo Duplex
de forma manual (não automática); Duração do Tonner: para no mínimo 2.000 pág c/ 5%
Cobertura; Vida útil do cilindro fotoreceptor: 25 mil páginas; Interface Impressora: - USB 2.0;
- Rede Ethernet 10/100 Base Tx Linguagem: PCL 5 ou 6; Memória Padrão: Mínimo 8 MB
RAM; Resolução máxima real(ppp): mínimo de 600x600dpi; Velocidade de, no mínimo, 14
páginas por minuto (formato carta/A4); Tempo menor ou igual a 10 segundos para a saída
da primeira página; Processador de 150 MHz; Compatibilidade com os seguintes sistemas
Operacionais: Windows 2000,XP; Fonte de alimentação 110v ou automática;. O motivo da
desclassificação foi: Itens divergentes: Inteface impressora.
No dia 30/10/2007, às 17:32:14 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO JAYME desclassificou a proposta do fornecedor - MBM PRODUTOS DE ESCRITORIO E
INFORMATICA, no lote (3) - Impressora a laser monocromática - 14pg./min Equipamento
novo e em linha de produção; Bandeja de papel com capacidade de entrada para 150 fls;
Ciclo Mensal de impressão igual a 8.000 páginas; Impressão em modo Duplex de forma
manual (não automática); Duração do Tonner: para no mínimo 2.000 pág c/ 5% Cobertura;
Vida útil do cilindro fotoreceptor: 25 mil páginas; Interface Impressora: - USB 2.0; - Rede
Ethernet 10/100 Base Tx Linguagem: PCL 5 ou 6; Memória Padrão: Mínimo 8 MB RAM;
Resolução máxima real(ppp): mínimo de 600x600dpi; Velocidade de, no mínimo, 14 páginas
por minuto (formato carta/A4); Tempo menor ou igual a 10 segundos para a saída da
primeira página; Processador de 150 MHz; Compatibilidade com os seguintes sistemas
Operacionais: Windows 2000,XP; Fonte de alimentação 110v ou automática;. O motivo da
desclassificação foi: itens divergentes: processador, vida útil do cilindro fotorreceptor.
No dia 30/10/2007, às 17:34:04 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO JAYME desclassificou a proposta do fornecedor - STAR BKS LTDA, no lote (3) - Impressora a laser
monocromática - 14pg./min Equipamento novo e em linha de produção; Bandeja de papel
com capacidade de entrada para 150 fls; Ciclo Mensal de impressão igual a 8.000 páginas;
Impressão em modo Duplex de forma manual (não automática); Duração do Tonner: para no
mínimo 2.000 pág c/ 5% Cobertura; Vida útil do cilindro fotoreceptor: 25 mil páginas;
Interface Impressora: - USB 2.0; - Rede Ethernet 10/100 Base Tx Linguagem: PCL 5 ou 6;
Memória Padrão: Mínimo 8 MB RAM; Resolução máxima real(ppp): mínimo de 600x600dpi;
Velocidade de, no mínimo, 14 páginas por minuto (formato carta/A4); Tempo menor ou igual
a 10 segundos para a saída da primeira página; Processador de 150 MHz; Compatibilidade
com os seguintes sistemas Operacionais: Windows 2000,XP; Fonte de alimentação 110v ou
automática;. O motivo da desclassificação foi: sistema de impressão por leds.
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No dia 30/10/2007, às 17:35:19 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO JAYME desclassificou a proposta do fornecedor - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, no lote
(3) - Impressora a laser monocromática - 14pg./min Equipamento novo e em linha de
produção; Bandeja de papel com capacidade de entrada para 150 fls; Ciclo Mensal de
impressão igual a 8.000 páginas; Impressão em modo Duplex de forma manual (não
automática); Duração do Tonner: para no mínimo 2.000 pág c/ 5% Cobertura; Vida útil do
cilindro fotoreceptor: 25 mil páginas; Interface Impressora: - USB 2.0; - Rede Ethernet
10/100 Base Tx Linguagem: PCL 5 ou 6; Memória Padrão: Mínimo 8 MB RAM; Resolução
máxima real(ppp): mínimo de 600x600dpi; Velocidade de, no mínimo, 14 páginas por minuto
(formato carta/A4); Tempo menor ou igual a 10 segundos para a saída da primeira página;
Processador de 150 MHz; Compatibilidade com os seguintes sistemas Operacionais:
Windows 2000,XP; Fonte de alimentação 110v ou automática;. O motivo da desclassificação
foi: itens divergentes: ciclo de trabalho.
No dia 30/10/2007, às 17:35:35 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO JAYME desclassificou a proposta do fornecedor - PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
PAPELARIA LTD, no lote (3) - Impressora a laser monocromática - 14pg./min Equipamento
novo e em linha de produção; Bandeja de papel com capacidade de entrada para 150 fls;
Ciclo Mensal de impressão igual a 8.000 páginas; Impressão em modo Duplex de forma
manual (não automática); Duração do Tonner: para no mínimo 2.000 pág c/ 5% Cobertura;
Vida útil do cilindro fotoreceptor: 25 mil páginas; Interface Impressora: - USB 2.0; - Rede
Ethernet 10/100 Base Tx Linguagem: PCL 5 ou 6; Memória Padrão: Mínimo 8 MB RAM;
Resolução máxima real(ppp): mínimo de 600x600dpi; Velocidade de, no mínimo, 14 páginas
por minuto (formato carta/A4); Tempo menor ou igual a 10 segundos para a saída da
primeira página; Processador de 150 MHz; Compatibilidade com os seguintes sistemas
Operacionais: Windows 2000,XP; Fonte de alimentação 110v ou automática;. O motivo da
desclassificação foi: itens divergentes: ciclo de trabalho.
No dia 30/10/2007, às 17:37:04 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO JAYME desclassificou a proposta do fornecedor - TECNOTRONIK COMPUTADORES LTDA, no lote
(5) - Scanner com alimentador automático de alta capacidade de no mínimo 50 folhas -A4
Características gerais: Suporte tipo de digitalização Alimentador automático; Tipo de
conectividade: USB 2.0; Velocidade Mínima no modo alimentador automático: 25 ppm
(páginas por minuto) em preto e branco; Alimentador automático de alta capacidade:
Mínimo: 50 folhas (A4); Possua Software OCR incluído; Possua Digitalização Frente e
Verso; Possua software de indexação de arquivos, permitindo a gravação automática das
digitalizações em arquivo .PDF ou seja, após a digitalização de uma quantidade de páginas,
apenas 1 arquivo no formato pdf é gerado, contendo as imagens das páginas digitalizadas.

Página 27

Funcione corretamente e com todos os recursos disponíveis (hardware e software), sem
perda de qualidade ou funcionalidade, com o sistema operacional Windows XP; Suporte a
papel do tipo 'A4 ', Oficio'; Resolução óptica de 600x600dpi;. O motivo da desclassificação
foi: Itens divergentes: velocidade de escaneamento.
No dia 05/11/2007, às 11:38:08 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO JAYME desclassificou o fornecedor - TOP NET PAPEIS E INFORMATICA LTDA, no lote (1) Impressora para extratos Equipamento novo e em linha de produção; Método de impressão
matricial; Número de colunas: 18, 24, 27, 36, 48 e 54; acompanhado de: - 2 (duas) unidades
de fita para impressão preta; - jogo de manuais com descrição de características e
facilidades, preferencialmente em português; - certificado de garantia, em português, de
02(dois) anos para todos os componentes; - 01(um) cabo paralelo para conexão com
microcomputador padrão IBM PC. OBS: Deverão ser entregues todos os cabos e acessórios
necessários para instalação e seu perfeito funcionamento.. O motivo da desclassificação foi:
Não apresentou certidão de registro no CREA da empresa indicada como prestadora de
assistência técnica, exigência contida no item 42, 42.4, letra "d".
No dia 05/11/2007, às 13:57:35 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO JAYME desclassificou o fornecedor - SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS, no lote (4) - Impressora a laser colorida Características gerais: Bandeja
de papel com capacidade de entrada para 250 folhas; Interface Impressora: - USB 2.0; 10/100Base T x Ethernet, integrada; Linguagem: PCL6 ; Memória Padrão: 128 MB RAM;
Resolução de 1200x1200dpi e qualidade de cor 4.800(2.400x600dpi); Velocidade de, no
mínimo, 22 páginas(formato A4) por minuto em preto; Velocidade de, no mínimo, 21
páginas(formato A4) por minuto em cores; Tempo menor ou igual a 11 segundos para a
saída da primeira página; Processador de 370 MHz; Compatibilidade com os seguintes
sistemas Operacionais: Windows 2000,Me,XP; Fonte de alimentação 110v ou automática;.
O motivo da desclassificação foi: 1. Não apresentou atestado comprovando a entrega de
equipamentos com características semelhantes ao objeto especificado no item, e sim um
atestado genérico, sem especificação de produtos.
Obs: Equipamento proposto não atende às especificações mínimas exigidas no edital.
Características inferiores à exigida:
Memória padrão e processador.
No dia 05/11/2007, às 14:14:15 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO JAYME desclassificou o fornecedor - SPUR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDAME, no lote (5) - Scanner com alimentador automático de alta capacidade de no mínimo 50
folhas -A4 Características gerais: Suporte tipo de digitalização Alimentador automático; Tipo
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de conectividade: USB 2.0; Velocidade Mínima no modo alimentador automático: 25 ppm
(páginas por minuto) em preto e branco; Alimentador automático de alta capacidade:
Mínimo: 50 folhas (A4); Possua Software OCR incluído; Possua Digitalização Frente e
Verso; Possua software de indexação de arquivos, permitindo a gravação automática das
digitalizações em arquivo .PDF ou seja, após a digitalização de uma quantidade de páginas,
apenas 1 arquivo no formato pdf é gerado, contendo as imagens das páginas digitalizadas.
Funcione corretamente e com todos os recursos disponíveis (hardware e software), sem
perda de qualidade ou funcionalidade, com o sistema operacional Windows XP; Suporte a
papel do tipo 'A4 ', Oficio'; Resolução óptica de 600x600dpi;. O motivo da desclassificação
foi: Não apresentou assistência técnica em Goiânia ou região metropolitana conforme
exigido no item 40, 40,4, letra "d". Por conseguinte, os demais documentos exigidos no
mesmo item nas letras "e" e "f", relativos à empresa prestadora de assistência técnica não
atendem ao edital, vez que a empresa é sediada no Estado do Rio de Janeiro.
No dia 05/11/2007, às 15:39:11 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO JAYME desclassificou o fornecedor - PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA
LTD, no lote (6) - Scanner com alimentador automático de alta capacidade de no mínimo
100 folhas -A4 Suporte tipo bandeja, para permitir a digitalização de livros, sem a
necessidade que as folhas sejam removidas. Suporte tipo de digitalização Alimentador
automático; Tipo de conectividade: USB 2.0; Velocidade Mínima no modo alimentador
automático: 25 ppm (páginas por minuto) em preto e branco; Alimentador automático de alta
capacidade: Mínimo: 100 folhas (A4); Possua Software OCR incluído; Possua Digitalização
Frente e Verso; Possua software de indexação de arquivos, permitindo a gravação
automática das digitalizações em arquivo .PDF ou seja, após a digitalização de uma
quantidade de páginas, apenas 1 arquivo no formato pdf é gerado, contendo as imagens das
páginas digitalizadas. Suporte a papel do tipo 'A4 ', Oficio'; Resolução óptica de
600x600dpi;. O motivo da desclassificação foi: Não indicou empresa prestadora de
assistência técnica em Goiânia ou região metropolitana, descumprindo, assim, o item 40,
40.4, letra "d" do edital.
No dia 08/11/2007, às 13:35:21 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO JAYME desclassificou o fornecedor - INFO OFFICE SHOP LTDA, no lote (5) - Scanner com
alimentador automático de alta capacidade de no mínimo 50 folhas -A4 Características
gerais: Suporte tipo de digitalização Alimentador automático; Tipo de conectividade: USB
2.0; Velocidade Mínima no modo alimentador automático: 25 ppm (páginas por minuto) em
preto e branco; Alimentador automático de alta capacidade: Mínimo: 50 folhas (A4); Possua
Software OCR incluído; Possua Digitalização Frente e Verso; Possua software de indexação
de arquivos, permitindo a gravação automática das digitalizações em arquivo .PDF ou seja,
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após a digitalização de uma quantidade de páginas, apenas 1 arquivo no formato pdf é
gerado, contendo as imagens das páginas digitalizadas. Funcione corretamente e com todos
os recursos disponíveis (hardware e software), sem perda de qualidade ou funcionalidade,
com o sistema operacional Windows XP; Suporte a papel do tipo 'A4 ', Oficio'; Resolução
óptica de 600x600dpi;. O motivo da desclassificação foi: Certidão negativa de débito
estadual vencida.
No dia 09/11/2007, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO JAYME - cadastrou a seguinte
minuta da ata:

No dia 14/11/2007, às 10:28:14 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO JAYME desclassificou o fornecedor - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, no lote (6) - Scanner
com alimentador automático de alta capacidade de no mínimo 100 folhas -A4 Suporte tipo
bandeja, para permitir a digitalização de livros, sem a necessidade que as folhas sejam
removidas. Suporte tipo de digitalização Alimentador automático; Tipo de conectividade:
USB 2.0; Velocidade Mínima no modo alimentador automático: 25 ppm (páginas por minuto)
em preto e branco; Alimentador automático de alta capacidade: Mínimo: 100 folhas (A4);
Possua Software OCR incluído; Possua Digitalização Frente e Verso; Possua software de
indexação de arquivos, permitindo a gravação automática das digitalizações em arquivo
.PDF ou seja, após a digitalização de uma quantidade de páginas, apenas 1 arquivo no
formato pdf é gerado, contendo as imagens das páginas digitalizadas. Suporte a papel do
tipo 'A4 ', Oficio'; Resolução óptica de 600x600dpi;. O motivo da desclassificação foi:
Inabilitação solicitada pela própria empresa, no chat do BB, por não ter condição de
apresentar toda a documentação exigida no edital.
No dia 22/11/2007, às 11:36:23 horas, o Pregoeiro da licitação - ROGERIO JAYME desclassificou o fornecedor - TECNOTRONIK COMPUTADORES LTDA, no lote (6) Scanner com alimentador automático de alta capacidade de no mínimo 100 folhas -A4
Suporte tipo bandeja, para permitir a digitalização de livros, sem a necessidade que as
folhas sejam removidas. Suporte tipo de digitalização Alimentador automático; Tipo de
conectividade: USB 2.0; Velocidade Mínima no modo alimentador automático: 25 ppm
(páginas por minuto) em preto e branco; Alimentador automático de alta capacidade:
Mínimo: 100 folhas (A4); Possua Software OCR incluído; Possua Digitalização Frente e
Verso; Possua software de indexação de arquivos, permitindo a gravação automática das
digitalizações em arquivo .PDF ou seja, após a digitalização de uma quantidade de páginas,
apenas 1 arquivo no formato pdf é gerado, contendo as imagens das páginas digitalizadas.
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Suporte a papel do tipo 'A4 ', Oficio'; Resolução óptica de 600x600dpi;. O motivo da
desclassificação foi: Não apresentou documentação exigida no edital.
No dia 27/11/2007, às 14:48:39 horas, a autoridade competente da licitação - ELIZABETH
MACHADO - alterou a situação da licitação para homologada.
Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da Disputa
declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações
detalhadas sobre o andamento do processo.

ROGERIO JAYME
Pregoeiro da Disputa

ELIZABETH MACHADO
Autoridade Competente

VICTOR AGUIAR JARDIM DE AMORIM
Membro Equipe Apoio

MAURO JOSE FERNANDES
Membro Equipe Apoio

Proponentes:
AMC INFORMATICA LTDA
SYSTEC INFORMATICA LTDA
SPUR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-ME
ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
J.M. PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME
MBM PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS
INFO OFFICE SHOP LTDA
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BRASILL INFORMATICA LTDA
PROVIDER PRODUTOS E SISTEMAS LTDA
G8 NETWORKS LTDA
CDC BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
TECNOTRONIK COMPUTADORES LTDA
STAR BKS LTDA
DIGIFOCUS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA
TOP NET PAPEIS E INFORMATICA LTDA
WORLD DIGITAL COMERCIAL LTDA-ME
DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S/A
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS
R & C HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
COMERCIAL ANGAW LTDA - ME
PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTD
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