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Lista de presença dos Participantes 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 
 
Objeto: Registro de Preços para Futura Aquisição de Materiais de Escritório 
para uso das Secretarias Municipais do Município de Pimenta/MG. 
 
Data abertura: 26/01/2015  
Horas: 08:30 hs 
Local: Sala de Licitações 
Endereço: Avenida JK, 396 – Centro – Pimenta/MG 
 

Licitantes Nome Representante Assinatura 

Lúcia Alvarenga Reis 
Ltda - ME  

Lúcia Alvarenga Reis  

Dignew Informática Ltda Irlei Hostalácio  

Arte Original Ltda Adaurí Eustáquio Moreira  
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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 

 

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, às oito horas 
e trinta minutos, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, reuniu-se o 
Pregoeiro e Equipe de Apoio devidamente constituída pelo Sr. Prefeito Municipal, 
na forma do Decreto n. 1.493/2015, para o ato da Sessão do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 002/2015, cujo objeto visa o Registro de Preços para Futura 
Aquisição de Materiais de Escritório para uso das Secretarias Municipais do 
Município de Pimenta/MG. Mostraram interesse em participar do referido certame, 
apresentando-se para credenciamento no horário indicado as seguintes 
empresas: LUCIA ALVARENGA REIS-ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob 
o nº 02.857.978/0001-08, com sede administrativa na Rua Miguel Couto, nº 154, 
Bairro Centro, na cidade de Piumhi/MG, CEP: 37.925-000, neste ato representada 
por Lucia Alvarenga Reis, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 436.453.996-15 
e RG nº M-7.863.571, residente e domiciliado na Rua Miguel Couto, nº 188, bairro 
Centro, cidade de Piumhi/MG, telefone (37) 3371-4192; DIGNEW INFORMATICA 
LTDA-ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 70.986.997/0001-86, com 
sede administrativa na Rua Armando Viotti, nº 282, Bairro Centro, na cidade de 
Piumhi/MG, CEP:37.925-000, neste ato representada por Irlei Hostalácio, 
pessoa física inscrita no CPF sob o nº 793.806.626-53 e RG nº M-5.950.886, 
residente e domiciliado na Rua José Fidelis da Silva, nº 59, bairro Totonha Tomé, 
cidade de Piumhi/MG, CEP: 37.925-000, telefone (37) 3371-4192 e ARTE 
ORIGINAL LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 23.407.083/0001-33, 
com sede administrativa na Av: João César de Oliveira, nº 2660, loja 11- Bairro 
Eldorado, na cidade de Contagem/MG, CEP:32.310-000, neste ato representada 
por Adauri Eustáquio Moreira, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 
538.145.506-25 e RG nº MG-3.348.750, residente e domiciliado na Avenida João 
César de Oliveira, nº 2660, Bairro Centro - Eldorado, cidade de Contagem/MG, 
CEP: 32.310-000, telefone (31) 2103-9900. Dando início à Sessão, o Pregoeiro 
solicitou a assinatura na Ata de Presença que fará parte integrante do certame. 
Ato contínuo recebeu o envelope 01 (Credenciamento), credenciando o (s) 
representante (s) da (s) licitante (s). Terminado o credenciamento foi recebido o 
(s) envelope (s) 02 (proposta (s) comercial) e 03 (habilitação). Em seguida 
passou-se à abertura do envelope 02 referente à (s) Proposta (s) Comercial (s). 
Após análise verificou-se que a (s) proposta (s) escrita (s) das licitantes LUCIA 
ALVARENGA REIS-ME e DIGNEW INFORMATICA LTDA-ME atenderam todas 
exigências do edital. A licitante ARTE ORIGINAL LTDA deixou de apresentar a 
marca do produto sugerido no item 244 (papel A4) e deveria apresentar, na 
sessão da licitação, uma amostra do produto, afim de demonstrar que a marca 
cotada é de qualidade suficientemente igual ou superior à exigida no edital. A 
licitante LUCIA ALVARENGA REIS-ME deixou de apresentar a marca do produto 
sugerido nos itens 09 à 16 (balão) e apresentou, na sessão da licitação, uma 
amostra do produto, afim de demonstrar que a marca cotada é de qualidade 
suficientemente igual ou superior à exigida no edital. Além da comprovação da 
equiparação da qualidade a licitante se compromete a entregar, tanto uma marca 
como a outra a critério da Administração. As licitantes LUCIA ALVARENGA 
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REIS-ME e DIGNEW INFORMATICA LTDA-ME apresentaram também a 
proposta em formato digital conforme exigência do item 5.2.2 do edital. A licitante 
ARTE ORIGINAL LTDA não apresentou a proposta em formato digital conforme 
exigência editalícia contida no item 5.2.2 e foi desclassificada. O representante da 
licitante ARTE ORIGINAL LTDA, que assinou a lista de presença comunicou na 
sessão que se ausentaria da sessão, tendo em vista que a proposta apresentada 
não cumpriu as exigências do edital. Para os itens 78 à 84 (Corante Tipo Anilina / 
Frasco com Aproximadamente 10 grs) houve erro de digital por parte da 
Administração na quantidade de gramas que contém no frasco. O correto é frasco 
com 3grs e item 77 (Confete em Papel / Embalagem com 250g) houve erro de 
digital por parte da Administração na quantidade de gramas que contém no 
pacote. O correto é pacote com 150grs. (Para o (s) item (s): 317, 320, 321, 322, 
323, 324, 325, 326 e 327 nenhum dos licitantes apresentaram propostas válidas, 
portanto serão frustrados neste certame. Ato contínuo iniciou-se a etapa de 
lances verbais. Após esta etapa os lances apresentados foram conforme relatório 
retro composto de 43 (quarenta e três) páginas que fazem parte integrante desta 
ata. Em análise do último lance/preço apresentado e o termo de referência, 
constatou-se que o último lance apresentado na sessão encontra-se dentro do 
preço que vem sendo praticado no mercado, bem como está abaixo do teto 
máximo de preço definido para esta licitação, sendo a (s) licitante (s): LUCIA 
ALVARENGA REIS-ME e DIGNEW INFORMATICA LTDA-ME declarada (s) 
previamente vencedora (s) do certame. Em seguida passou-se à abertura do 
envelope 03 (habilitação) e após minuciosa análise da documentação, constatou-
se que a documentação apresentada pela (s) licitante (s): DIGNEW 
INFORMATICA LTDA-ME estavam em pleno acordo com o Edital, portanto, foi 
declarada habilitada. A documentação apresentada pela (s) licitante (s) LUCIA 
ALVARENGA REIS-ME estava em desacordo com o edital no que se refere a 
Certidão negativa específica por ação de falência ou de concordata e foi 
declarada inabilitada. Diante da declaração de inabilitação, a licitante manifestou 
intenção de recorrer da decisão nos termos do item 8.1 do edital que dispõe: 
“Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas 
razões, quando lhe será concedido o prazo de três dias úteis para a apresentação 
das razões do recurso, podendo juntar memoriais, ficando as demais licitantes 
desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, 
que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata aos autos”. Em síntese, a licitante alega que a certidão 
negativa judicial apresentada emitida online, abrange todas as ações de natureza 
civil, conforme consta no corpo da certidão. Alega a licitante que ação de falência 
e concordata possui natureza civil e que portanto, a certidão apresentada cumpre 
o exigido no edital. Tendo em vista a manifestação da intenção de recorrer, o 
pregoeiro concede o prazo de três dias úteis para a apresentação das razões do 
recurso ficando os demais licitantes intimadas para apresentar contrarrazões em 
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. 
Ato contínuo, aguarda-se o prazo para apresentação do recurso. Em nada mais 
havendo a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que 
após lida e aprovada vai assinada por quem de direito. 


