
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra 
Estado de São Paulo 

Departamento de Licitações e Contratos – “DELICO” 

 

 

 

 
Praça Miguel Ortega, nº 286, Parque Assunção, CEP: 06754-910, Taboão da Serra/SP, Fone: (11) 4788-5300 

www.taboaodaserra.sp.gov.br 

1 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA 
 

 PREGÃO Nº E-015/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31175/2019 

 
Objeto: RP - “Aquisição de Microcomputadores”. Aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho de 2019 
no horário das 10,00 horas, foi reaberta a sessão pública para a continuidade do Pregão E-
015/2019, conforme despacho do Sr. Pregoeiro, publicado no Diário Oficial do Estado-DOE-SP, dia 
27/07/19, pág. 211. Conforme publicado no Diário Oficial a empresa POSITIVO TECNOLOGIA S/A 
foi convidada a apresentar uma demonstração do aparelho para ser confrontado com os termos do 
Edital. De início o Sr. Secretário de Comunicações fez um breve relato sobre a ferramenta gráfica de 
diagnóstico de saúde do hardware. Apresentou o Sr. Rogério de Godoy, como representante do setor 
de informática, para acompanhar a demonstração, sendo que o mesmo admite que a ferramenta 
existe mas seu tempo de duração não é compatível com as necessidades do setor. Esclarece o 
Pregoeiro que o mesmo foi advertido para que ativesse a descrição solicitada em Edital. Dizendo 
que este Pregoeiro “não serve” sem nenhuma outra conclusão e que sempre agiu contra ele. O 
mesmo foi convidado para se retirar da sala por estar tumultuando a sessão. Proferiu algumas 
palavras ofendendo o Pregoeiro mas se retirou da sala. Perguntado ao representante da 
MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA, Sr. Marcos Antonio Conte Bracco, sendo que 
observou que “Que o Sr. Pregoeiro se atentou apenas ao descritivo básico do termo de referência, 
sendo que a análise de funcionalidade do software de diagnóstico abrange muito mais informações e 
com isso não foi visto na íntegra a funcionalidade do software de diagnóstico apresentado pela 
empresa POSITIVO”. Pelo Pregoeiro foi dito que coloca a disposição do representante da 
MICROWARE, com a permissão da POSITIVO, para que fizesse os testes no equipamento para 
comprovar a sua tese. O representante disse “quem tem que efetuar os testes é a equipe técnica da 
própria Prefeitura que é a requisitante do processo”. Pelo representante da POSITIVO foi dito que 
“ao final do teste a ferramenta irá informar os eventuais erros diagnosticados”. Pelo Pregoeiro foi 
dito que diante das argumentações apresentadas entende que o Edital foi plenamente atendido. Isto 
posto o Sr. Pregoeiro entendeu em reconsiderar a sua decisão e declarar classificada e habilitada a 
empresa POSITIVO TECNOLOGIA S/A pelos motivos expostos acima. Fica concedido as licitantes o 
prazo de 03 (três) dias úteis para se manifestarem a respeito, sob pena de preclusão do direito de 
recurso. Encaminhe-se cópia desta Ata a comissão de Sindicância para as necessárias providências a 
respeito do servidor Sr. Rogério de Godoy. No que diz respeito a prorrogação da proposta de preços 
por mais 60 dias as duas empresas concordaram com a prorrogação. As demais também concordam 
tacitamente por não se manifestarem em contrário. Nada mais a ser tratado, as 11,36 horas, 
declarou-se encerrada a sessão de cujos trabalhos lavrou-se a presente ata para todos os fins de 
direito.  
 

 
Ricardo Shigueru Kobayashi 

Pregoeiro 
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Thiago Fernandes do Rosário 

Equipe de apoio 
 
 
 
 

Rogério de Godoy 
Secretaria de Municipal Comunicação  

Everton Antonio Moreira Lima 
Equipe de apoio  

 
 
 

 
Nilton Costa e Silva 

Secretaria de Municipal Comunicação 
  

 
 
 

Heitor Contadini/José Waldemar Bohner Jr. 
Positivo Tecnologia S/A  

 
 
 
  

 
 
 

Marcos Antonio Conte Bracco 
Microware Engenharia de Sistemas Ltda  

 
 
 
 

 


