
Fornecedor T MEDEIROS PINHEIRO SAMPAIO
EIRELI

CNPJ / CPF 26.949.534/0001-
52

Envio Razão 17/05/2022
17:00:00

Envio Contra Razão 20/05/2022
17:00:00

Item: 1 Declaração: De acordo com o item 11.2 desejo manifestar recurso, pois o termo de referência estava direcionado para os equipamentos da marca: DELL e
deixo claro que os Notebooks ofericido por nossa empresa atende plenamente ao edital e o parecer do técnico não condiz com a realidade do equipamento, pois os
notebooks tem o Windows 11 Pro e memória suficiente para atender a demanda da secretária de educação. Portanto solicito o acolhimento do recurso. Situação:
Indeferido 

Razões e Contra Razões: 

Decisão: Desta forma, conforme fundamentado acima, reconheço dos recursos no mérito, e decidimos por NEGAR PROVIMENTO aos recursos apresentados, à vista
do que, com base nos pareceres técnicos emitidos pelo departamento de Tecnologia e Informação, os produtos ofertados estão fora das especificações solicitadas no
certame, portanto decidimos por MANTER as decisões até aqui tomadas por esta pregoeira conforme ata registrada no dia do Certame. 

Arquivos da Decisão: 

Fornecedor PUBLITEK TI TECNOLOGIA
LTDA

CNPJ / CPF 40.192.091/0001-
29

Envio Razão 17/05/2022 17:00:00 Envio Contra Razão 20/05/2022 17:00:00

Item: 1 Declaração: Sr.Pregoeiro, de acordo com o item 11.2. Manifestamos intenção de Recurso a certa da descisão da comissão de licitação por desclassificar
nossa proposta, que sera apresentada em momento oportuno. Situação: Indeferido 

Razões e Contra Razões: 

MUNICIPIO DE SÃO SIMÃO/GO
Recursos do Processo

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022
PROCESSO LICITATÓRIO 2473/2022

Referente ao Item 1RAZÃO recurso_adm_licita_o_t_medeiros_pinheiro_sampaio_eireli_me_thomas_1652801283.pdf

(https://d2e4y9pc28eke4.cloudfront.net/pregao/38890/recurso/recurso_adm_licita_o_t_medeiros_pinheiro_sampaio_eireli_me_thomas_1652801283.pdf)

Referente ao Item 1CONTRA RAZÃO contrarazao_mesclado_1653073275.pdf
(https://d2e4y9pc28eke4.cloudfront.net/pregao/38890/recurso/contrarazao_mesclado_1653073275.pdf)

Referente ao Item 1CONTRA RAZÃO contrarazao_mesclado_1_1653074093.pdf
(https://d2e4y9pc28eke4.cloudfront.net/pregao/38890/recurso/contrarazao_mesclado_1_1653074093.pdf)

 resposta_recurso_1653325538.pdf (https://d2e4y9pc28eke4.cloudfront.net/pregao/38890/recurso/resposta_recurso_1653325538.pdf)

 an_lise_de_recurso_t_medeiros_1653325538.pdf
(https://d2e4y9pc28eke4.cloudfront.net/pregao/38890/recurso/an_lise_de_recurso_t_medeiros_1653325538.pdf)

Referente ao Item 1RAZÃO recurso_administrativo_1652805568.pdf
(https://d2e4y9pc28eke4.cloudfront.net/pregao/38890/recurso/recurso_administrativo_1652805568.pdf)

https://d2e4y9pc28eke4.cloudfront.net/pregao/38890/recurso/recurso_adm_licita_o_t_medeiros_pinheiro_sampaio_eireli_me_thomas_1652801283.pdf
https://d2e4y9pc28eke4.cloudfront.net/pregao/38890/recurso/contrarazao_mesclado_1653073275.pdf
https://d2e4y9pc28eke4.cloudfront.net/pregao/38890/recurso/contrarazao_mesclado_1_1653074093.pdf
https://d2e4y9pc28eke4.cloudfront.net/pregao/38890/recurso/resposta_recurso_1653325538.pdf
https://d2e4y9pc28eke4.cloudfront.net/pregao/38890/recurso/an_lise_de_recurso_t_medeiros_1653325538.pdf
https://d2e4y9pc28eke4.cloudfront.net/pregao/38890/recurso/recurso_administrativo_1652805568.pdf


Decisão: Desta forma, conforme fundamentado acima, reconheço dos recursos no mérito, e decidimos por NEGAR PROVIMENTO aos recursos apresentados, à vista
do que, com base nos pareceres técnicos emitidos pelo departamento de Tecnologia e Informação, os produtos ofertados estão fora das especificações solicitadas no
certame, portanto decidimos por MANTER as decisões até aqui tomadas por esta pregoeira conforme ata registrada no dia do Certame. 

Arquivos da Decisão: 

Fornecedor LUCIANA
RODRIGUES DA SILVA & CIA
LTDA

CNPJ / CPF 08.236.951/0001-76 Envio Razão 17/05/2022 17:00:00 Envio Contra Razão 20/05/2022 17:00:00

Item: 1 Declaração: gostaria de comprovar tecnicamente q meu produto ofertado atende.O processador i5 q e fornecido no produto ofertado atende as frequencias da
memoria,sendo assim vou encaminhar o documento comprovando com links fornecidos pelo fabricante onde tem essas informaçoes Situação: Indeferido 

Razões e Contra Razões: 
---

Decisão: Como não houve apresentação do recurso em tempo hábil, decidimos por indeferir o recurso 

 resposta_recurso_1653325605.pdf (https://d2e4y9pc28eke4.cloudfront.net/pregao/38890/recurso/resposta_recurso_1653325605.pdf)

 an_lise_de_recurso_publitek_1653325605.pdf (https://d2e4y9pc28eke4.cloudfront.net/pregao/38890/recurso/an_lise_de_recurso_publitek_1653325605.pdf)

https://d2e4y9pc28eke4.cloudfront.net/pregao/38890/recurso/resposta_recurso_1653325605.pdf
https://d2e4y9pc28eke4.cloudfront.net/pregao/38890/recurso/an_lise_de_recurso_publitek_1653325605.pdf

