
 

 

 

 

 AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018 
PROCESSO Nº 040/2018 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE 

PARNAÍBA, no uso de suas atribuições legais;  

FAZ SABER, nos termos do Decreto nº 3.555 de 08 de 
agosto de 2.000, artigo 21, inciso XII, para conhecimento dos interessados que o processo 
licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018, REGISTRO DE PREÇOS, noticiado 
pelo EDITAL Nº 002/2018 3ª Retificação, PROCESSO 040/2018, cujo objeto é a contratação 
de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de informática do tipo desk 
top, completo, novo de primeiro uso, e licença de uso permanente de suíte de escritório 
(ou ferramentas de escritório) – conjunto de aplicativos tipicamente instalados em estações 
de trabalho, que inclui processador de texto, planilha eletrônica, software de 
apresentações, dentre outros, objetivando auxiliar o usuário em suas atividades diárias, 
conforme quantitativo e descrito no anexo I – Termo de Referência que é parte integrante 
do Edital, o RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
(ENVELOPE Nº 01) e dos documentos de HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº02), conforme 
relacionado abaixo: 

VENCEDORA DO LOTE 01 – COTA PRINCIPAL (GERAL): 
Empresa: DATEN TECNOLOGIA LTDA / CNPJ/MF nº 04.602.789/0001-01  

Descrição: Microcomputador novo, de primeiro uso, do tipo desktop, completo com 
mouse, teclado, com kit multimídia e sistema operacional ms/windows 10 pró x64, 
8gb /ram, memória compatível com ddr4 2133mhz em di. 
Qtde.: 94 cj – Valor Total: R$329.865,00 

 
VENCEDORA DO LOTE 02 – COTA RESERVADA (ME/EPP) 
Empresa: VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME: CNPJ/MF nº 20.531.004/0001-03 

Descrição: Microcomputador novo, de primeiro uso, do tipo desktop, completo com 
mouse, teclado, com kit multimídia e sistema operacional ms/windows 10 pró x64, 
8gb /ram, memória compatível com ddr4 2133mhz em di. 
Qtde.: 31 cj – Valor Total: R$138.000,00 
 
Os LOTES 03 e 04 restaram “FRACASSADOS”. 
 

Santana de Parnaíba, 23 de agosto de 2.018  

PUBLIQUE-SE 
 

MARCOS TONHO 
Câmara Municipal de Santana de Parnaíba/SP 

PRESIDENTE 

 

 


