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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015 
 
Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às nove 
horas, 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 
012/2015, cujo objeto visa a Aquisição de Equipamentos para Estruturação do 
Serviço de Vigilância Alimentar e Nutricional do Município de Pimenta/MG. 
Mostraram interesse em participar do referido certame as seguintes empresas 
ARENA INFORMATICA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 
07.528.036/0001-91, com sede administrativa na Rua Marcia Guimarães, nº 20, 
Bairro Piedade, Itaúna/MG – CEP: 35.680-359, neste ato representado por Hilton 
José de Faria Neto, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 083.076.136-55 e RG 
nº MG-13.531.962 SSP/MG, MIDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE  PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA-ME pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 
09.012.033/0001-26, com sede administrativa à Rua Sete de setembro, nº 130, 
Bairro Centro, Passos/MG – CEP: 37.900-085, neste ato representado por José 
Márcio Machado, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 677.028.136-87 e RG nº 
M- 4.879.859 SSP/MG, ASTEM EQUIPAMENTOS E MÓVEIS LTDA, pessoa 
jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 11.708.655/0001-35, com sede administrativa 
na Vereadora Maria Hilda, nº 211, Bairro Centro, Formiga/MG – CEP: 35.570-000, 
neste ato representado por Antony Nelson Assis Faria, pessoa física inscrita no 
CPF sob nº 070.070.676-38 e RG nº MG-7518316 SSP/MG. Dando início à 
Sessão, o Pregoeiro recebeu o representante da licitante participante e, em 
seguida, solicitou o envelope 01 (Credenciamento), credenciando-os. Os licitantes 
ARENA INFORMATICA LTDA, MIDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE  
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME, ASTEM EQUIPAMENTOS E MÓVEIS 
LTDA comprovou a qualidade de ME e usufruirá, nesta licitação, dos benefícios 
da Lei Complementar 123/06. Terminado o credenciamento foi recebido os 
envelopes 02 (proposta comercial) e 03 (habilitação). Em seguida passou-se à 
abertura dos envelopes 02 referente às Propostas Comerciais. Após análise 
verificou-se que as propostas escritas atenderam as exigências do edital, 
inclusive quanto à apresentação da proposta em formato digital. A licitante 
ARENA INFORMATICA LTDA deixou de apresentar a AFA – Autorização de 
Funcionamento junto à Anvisa para o item 02 conforme exigência do item 4.4 do 
edital e, para os demais itens apresentou impressão da internet e cópia de partes 
de folder que não foram suficientes para comprovar o exigido no edital. Para os 
itens 10 e 11 as impressões apresentados foram suficientes para comprovação 
das exigências e MIDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA-ME deixou de apresentar a AFA – Autorização de 
Funcionamento junto à Anvisa para os itens 01 à 07 conforme exigência do item 
4.4 do edital e apresentou impressão da internet e cópia de partes de folder que 
não foram suficientes para comprovar o exigido no edital. Assim, restou 
classificados apenas as seguintes propostas/itens: licitante ARENA 
INFORMATICA LTDA itens 10 e 11 e licitante ASTEM EQUIPAMENTOS E 
MÓVEIS LTDA itens 12,14,15, e 16. Foi constatado por esta equipe que para o 
item 13, na especificação do produto, houve equívoco na digitação quando da 
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elaboração do edital, exigindo-se arquivo de aço em chapa 26 quando a 
solicitação pedia arquivo de aço em chapa 22. Assim decide-se por retirar este 
item do pregão. Ato continuo iniciou-se a etapa de lances verbais. Após esta 
etapa os menores preços apresentados foram conforme relatório anexo, 
denominado “Mapa de Apuração de Vencedores”, composto de uma página que 
faz parte integrante desta ata. Em análise do último preço apresentado e do termo 
de referência, constatou-se que o último preço apresentado na sessão de lances 
encontra-se dentro do preço que vem sendo praticado no mercado, bem como 
está abaixo do teto máximo de preços unitários e totais, definido para esta 
licitação, sendo as empresas: ARENA INFORMATICA LTDA  itens 10 e 11 e 
licitante ASTEM EQUIPAMENTOS E MÓVEIS LTDA itens 12, 14, 15 e 16, 
declaradas previamente vencedoras do certame. Os itens 01 à 09, 13, 17 e 18 
foram frustrados neste certame. Em seguida passou-se à abertura do envelope 03 
(habilitação) e após minuciosa análise da documentação, inclusive validação 
das certidões online, constatou-se que a documentação apresentada pelas 
licitantes ARENA INFORMATICA LTDA itens 10 e 11 e licitante ASTEM 
EQUIPAMENTOS E MÓVEIS LTDA estavam em pleno acordo com o Edital, 
portanto, as licitantes foram declaradas habilitadas. Registra-se nesta ata que 
para o item 12, a licitante se compromete a entregar armário em chapa mista 
(chapa 22/24/26) da marca Pandini. Nos termos do Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02, 
não houve manifestação sobre a intenção de recorrer da decisão. O pregoeiro 
delibera-se por não adjudicar o objeto da licitação aos licitantes, nesta fase, para 
submeter o certame à Procuradoria Municipal, para, nos termos do Art. 38, 
Paragrafo Único da Lei 8.666/93, emitida o competente Parecer Jurídico. 
Registra-se nesta ata que o representante da licitante MIDAS COMÉRCIO 
ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME se ausentou da sala 
de licitações no curso da sessão não assinando assim toda a documentação. 
Contudo a presente licitação totalizou o valor global de R$10.120,00 (dez mil, 
cento e vinte reais). Ato contínuo, o presente será encaminhado à Procuradoria 
Municipal, para, nos termos do Art. 38, Parágrafo Único da Lei 8.666/93, emita o 
competente Parecer Jurídico. Em seguida, encaminha-se à autoridade 
competente para que se proceda à homologação. 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. 
 
 


