
De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Re: Recurso Torino Ref: Pregão 005/2020

Para : Nilton Domingues, TORINO <nilton@grupotorino.com.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Re: Recurso Torino Ref: Pregão 005/2020

seg, 06 de abr de 2020 15:46
2 anexos

Boa tarde Newton,

Em resposta ao seu questionamento, o recurso foi negado sendo mantida a primeira colocação
da empresa Positivo.

Aproveito para solicitar o envio de nova proposta tendo em vista que o valor total não
corresponde ao valor unitário multiplicado pelo número de equipamentos.
O sistema financeiro não aceita arredondamentos. O valor total correto é R$3.278.565,10.

Peço a gentileza de manifestar também em relação ao lote 4, tendo em vista que o mesmo
restou fracassado.
Veja mensagem no BB.

Aguardo retorno.

Atenciosamente

Rogério Jayme
Presidente da CPL e Pregoeiro
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

De: "Nilton Domingues, TORINO" <nilton@grupotorino.com.br>
Para: "Rogerio Jayme" <rjayme@tjgo.jus.br>
Cc: "Marcello Tanabe" <tanabe@grupotorino.com.br>
Enviadas: Segunda-feira, 6 de abril de 2020 12:48:17
Assunto: ENC: Recurso Torino Ref: Pregão 005/2020

Rogério, boa tarde!
 
Peço a gentileza de informar se já há uma decisão sobre o recurso interposto pela Torino, no
lote 01 do Pregão 05/2020.
 
Antecipadamente, agradecemos.
 
Atenciosamente
 
Nilton Domingues
Gerente de Contas/GO - Public Sector
 
Torino Informá�ca Ltda | nilton@grupotorino.com.br | Skype: nilton-domingues |Office 15 3233-9320 |
Mobile 62 9 9294-3120
www.grupotorino.com.br
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De : Glauco Cintra Parreira <gcparreira@tjgo.jus.br>
Assunto : Pregão 005/2020 - Análise das contra-razões - empresas

Positivo e Torino
Para : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>

Cc : Valdemar Ribeiro da Silva Junior <vrsjunior@tjgo.jus.br>,
ncca@tjgo.jus.br, Anderson Yagi Costa
<aycosta@tjgo.jus.br>

Zimbra rjayme@tjgo.jus.br

Pregão 005/2020 - Análise das contra-razões - empresas Positivo e Torino

ter, 31 de mar de 2020 14:45

Senhor Pregoeiro,

Após analise das contra-razões apresentadas pelas empresas Positivo Tecnologia SA (1ª
colocada no certame) e Torino Informática Ltda (2ª colocada), manifestamos pela ratificação
da CLASSIFICAÇÃO da empresa melhor colocada e que apresentou a melhor proposta no
Pregão Eletrônico nº 005/2020.

O Parecer Técnico enviado anteriormente pela equipe da Diretoria de Informática ao Pregoeiro
contém o detalhamento da análise da proposta comercial, bem como das diligências realizadas,
estando esta equipe decidida de que a empresa Positivo atendeu todos os requisitos técnicos do
Edital, sobretudo trazendo vantajosidade econômica a este Egrégio Tribunal de Justiça.

A empresa Torino apresenta em sua contra-razão um questionamento sobre a certificação
EPEAT referente ao monitor de vídeo produzido pela empresa LG Eletronics do Brasil

Ltda, entretanto a empresa Positivo apresentou em sua proposta comercial o monitor da marca
"Positivo", modelo "24BL550J", que sobretudo tem a certificação EPEAT em questão,
comprovada por meio do site https://epeat.net/. Não nos restam dúvidas sobre o regime de
comercialização no formato OEM (Original Equipment Manufacturer), que é comum nesse tipo
de produto em questão. No Parecer Técnico desta Diretoria há essa constatação de
conformidade técnica e observância aos requisitos do Termo de Referência.

Todos os pontos de dúvida sobre a proposta comercial em relação ao objeto, foram motivos de
diligências da equipe técnica da Diretoria de Informática, inclusive com verificação presencial da
amostra ofertada pelo primeiro colocado.

Certos de que foram cumpridos todos os requisitos técnicos, sobretudo atentos aos princípios da
vinculação ao instrumento vinculatório e do julgamento objetivo, essa é a manifestação técnica
desta Unidade.

Atenciosamente,

Glauco Cintra Parreira
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria de Informática
Diretor do Núcleo de Contratos e Aquisições de TIC
(62) 3216-7700

https://epeat.net/

