MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
Processo n° 16.089/2019
Pregão Eletrônico nº. 45/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Sra. Carla Renata Hissnauer de Souza, na qualidade de Autoridade Competente em exercício, e
por delegação de competência prevista no inciso V do Art. 5º do Decreto Municipal nº. 141/05,
fundamentado nos elementos constantes dos autos do processo da licitação em epígrafe, e
considerando a inexistência de recurso contra os atos do Pregoeiro, em conformidade com o inciso
XX, do artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520/02 HOMOLOGA os atos do procedimento licitatório, em
conformidade ao decreto nº. 80/2013, com fulcro no inciso XXII, do Art. 4 da Lei Federal nº.
10.520/02 e Lei 147/2014, acolhendo o julgamento do Pregoeiro, Sr. Edson Carlos Pereira, para as
empresas participantes com valores unitários abaixo discriminados, deixando de homologar o item
11, em virtude do vencedor não apresentar a marca/modelo do objeto, e as propostas das demais
empresas estarem acima da média de mercado, sendo declarado como fracassado.
Valor
Item Unid.
Qtd.
Descrição do Objeto
Marca
Unitário
Fonte atx de energia para computador:
fonte de alimentação tipo ATX para
corrente alternada com tensões de entrada
de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz,
08
Unid.
67
com ajuste automático, potência real de
Corsair
R$ 309,05
350W ou superior e que implemente PFC
ativo com eficiência igual ou superior a
82% (PFC 80+); Possuir baixo nível de
ruído. GARANTIA: mínima de 12 meses.
Leitor de código de barras com ativação
por infravermelho com suporte; Fonte de
luz: Diodo de luz visível 650 nm + 10 nm
(laser a alta visibilidade); Potência do
Laser: 0,96 mW (pico); Distância de
Leitura: 0 a 203 mm para códigos de barras
de 13 mils; Largura de campo: 64 mm na
face e 249 mm a 203 mm de distância;
14
Unid.
28
C3 Tech
R$ 156,99
Velocidade de varredura: no mínimo 72
varreduras por segundo; Possui recurso de
gatilho automático, com ativação por
infravermelho em distância de 0 a 100 mm;
Conectividade: USB; Indicador luminoso:
Verde: laser ligado, pronto para ler;
Vermelho: Boa leitura Peso: máximo de
150g; Cabo de conexão: 1.7 metros;
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Tensão de entrada: 5 VDC + 0,25 V;
Resistente a quedas de até 1,5 metros;
Produto deve ser selado para resistir às
partículas em suspensão; Acessórios:
Suporte para acomodação do leitor de
código de barras; Garantia: 3 anos.
Itens acima: CVB CONSTANSKI E CIA LTDA ME – CNPJ. 17.394.513/0001-27
Autorizando a convocação do adjudicatário para assinatura do contrato ou retirada de termos
equivalentes, com fulcro no inciso XXII, do art. 4, da Lei Federal nº. 10.520/02.
Porto Ferreira, 18 de novembro de 2019.

Carla Renata Hissnauer de Souza
Autoridade Competente
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