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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015 

 

Aos vinte e sete dias do mês de julho 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 
021/2015, cujo objeto visa o Registro de Preços para Futura Aquisição de 

Materiais de Consumo de Informatica, Papelaria e Esquipamentos de 
Informática para uso das Secretarias do Município de Pimenta/MG. 

Mostrou interesse em participar do referido certame a seguinte empresa: 
IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o 

nº 11.060.699/0001-00, com sede administrativa à Avenida Chafariz, nº 2333, 

Bairro Serra das Brisas, Passos/MG – CEP: 37.901-240, neste ato 
representado por ALEXANDRE DE SOUZA SILVA, pessoa física inscrita no 

CPF sob o nº 295.298.008-00 e RG nº M- 28.241.742 SSP/MG, cel (35)3522-
2162; JR COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA, pessoa jurídica 

inscrita no CNPJ sob o nº 09.103.932/0001-34, com sede administrativa Praça 
Tenente Palestino, nº 20ª; Bairro Centro, Três Corações /MG – CEP: 37.410-
000, neste ato representado por Maycon Roger Perin, pessoa física inscrita no 

CPF sob o nº 052.035.586-55 e RG nº M-7.157.215 SSP/MG, cel (35)8803-
0485; TOTAL PRINT INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA – ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 

07.442.448/0001-29, com sede administrativa Rua Progresso, nº453, lj 03, 

bairro Padre Eustáquio, Belo Horizonte/MG – CEP: 30.720-320, neste ato 
representado por Gilmar Robinson de Alencar Randt, pessoa física inscrita no 

CPF sob o nº 264.630.246-00 e RG nº MG- 759.972 SSP/MG, cel (31)9103-
8696; LÚCIA ALVARENGA REIS, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 

02.857.978/0001-08, com sede administrativa a Rua Miguel Couto, nº 154, 

bairro Centro, Piumhi/MG – CEP 37.925-000, neste ato representado por Lúcia 
Alvarenga Reis, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 436.453.996-15 e RG 
nºM- 7.863.571 SSP/MG, cel (37)3371-4192; MULTIPLIC MÁQUINAS E 
SUPRIMENTOS EIRELI – ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o numero 

10.740.865/0001-48, com sede administrativa Domingos Lopes, nº 262, Bairro 

Residencial Santanense, Itaúna/MG – CEP 35.580-03, neste ato representado 
por Adilson Antônio de Morais Junior, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 
071.305.066-79 SSP/MG, cel (31)9145-9591; GRÁFICA IGUAÇU LTDA, 

pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 20.949.657/0001-07, como sede 
administrativa Rua Caetés, nº 55, Bairro Iguaçu, Ipatinga/MG – CEP: 35.162-

038, neste ato representado por Eli da Silva, pessoa física inscrita no CPF sob 
o nº 003.630.144-20 e RG nº M- 3.360.120 SP/MG, cel (31)9324-7379; ARENA 

INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 

07.528.036/0001-91, com sede administrativa Rua Márcia 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, cel (37) 8826-0433; MARCÍLIA 

AZEVEDO GROSSI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 

20.821.112/0001-07, com sede administrativa Francisco Marinho Mendonça, nº 
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58 Bairro Dona Tunica, Pará de Minas/MG – CEP 35.661-012, neste ato 
representado por Marcelo de Souza Soares, pessoa física inscrita no CPF sob 

o nº 047.278.146-41 e RG nº M- 9.068.138 SSP/MG, cel (37)9991-0456; 
DIGNEW INFORMÁTICA – LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 

70.986.997/0001-86, com sede administrativa Armando Viotti, nº 282 Bairro 

Centro, Piumhi/MG – CEP 37.925-000, neste ato por Irlei Hostalácio, pessoa 
física inscrita no CPF sob o nº793.806.626-53 e RG nº M- 5.950.886 SSP/MG, 
cel (37)9143-7953; PAMPULHA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA – ME, 

pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº08.598.972/0001-31, com sede 
administrativa Avenida Coronel José Dias Bicalho, nº 250, Bairro São José, 

Belo Horizonte/MG – CEP: 31.275-050, neste ato representado por WIller 
Rodrigues dos Santos, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 741.925.586-53 e 

RG nº MG- 4.394.656 SSP/MG, cel (31)3441-2427. Dando inicio a sessão, o 
Pregoeiro recebeu o representante  da licitante participante e, em seguida, 
solicitou o envelope 01 (Credenciamento), credenciando-os. Terminado o 

credenciamento foram recebidos os envelopes 02 (Proposta Comercial) e 03 
(Habilitação). Em seguida passou-se à abertura dos envelopes 02 referente as 
Propostas Comerciais. Após a análise verificou-se que as propostas escritas 

atenderam as exigências do edital, inclusive quanto à apresentação da 
proposta em formato digital. Registra-se nesta ata que a proposta digital da 
empresa GRÁFICA IGUAÇU LTDA embora apresentada em mídia removível 

conforme solicitado, a mesma não abriu em nossas maquinas, sendo que, a 
equipe de apoio lançou a proposta desta empresa para suprir simples falha 

com fundamento no item 16.7 do edital. Foram desclassificados os seguintes 
itens por terem sido apresentados em desacordo com o edital: LÚCIA 

ALVARENGA REIS, desclassificado no item 79 por não apresentar o catálogo 
do equipamento conforme exigências do edital; MULTIPLIC MAQUINAS E 
SUPRIMENTOS EIRELI –ME, desclassificado no item 79 por não apresentar 

especificações em acordo com as exigências do edital (não tem GPS); ARENA 
INFORMÁTICA LTDA, desclassificado no item 79 por não apresentar as 

especificações em acordo com as exigências do edital (não tem GPS); 
MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI, desclassificado nos itens 70 e 71 por não 

apresentarem os catálogos dos equipamentos conforme exigências do edital; 
DIGNEW INFORMATICA – LTDA, desclassificado nos itens 72, 73 e 79 por 

não apresentarem catálogos dos equipamentos conforme exigências do edital; 
PAMPULHA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA – ME, desclassificado nos 

itens 70, 73 e 79 por não apresentarem as especificações em acordo com as 
exigências do edital (não tem todos os formatos de saída, não apresenta 

memória suficiente e não tem GPS, respectivamente). Ato contínuo 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 nove paginas que fazem partr integrante desta ata. 
Em analise do ultimo preço apresentado e do termo de referencia, constatou-se 

que o ultimo preço apresentado na sessão de lances encontra-se dentro do 
preço que vem sendo praticado no mercado, bem como esta abaixo do teto 

máximo de preço unitários e totais, definido para esta licitação, sendo as 
empresas: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME, JR COMÉRCIO DE 
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ARTIGOS DE INFORMÁTICA, TOTAL PRINT INDÚSTRIA COMÉRCIO, 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME, LÚCIA ALVARENGA REIS, 

MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI – ME, GRÁFICA IGUAÇU 
LTDA, ARENNA INFORMÁTICA LTDA, MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI, 
PAMPULHA COMÉCIO DE INFORMÁTICA LTDA – ME, delcara previamente 

vencedoras do 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 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA – ME, JR COMÉRCIO DE ARTIGOS 
DE INFORMÁTICA, TOTAL PRINT INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO 

E EXPORTAÇÃO LTDA – ME, LÚCIA ALVARENGA REIS, MULTIPLIC 
MÁQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI – ME, ARENNA INFORMÁTICA LTDA, 

MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI, PAMPULHA COMÉRCIO DE INFORMATICA 
LTDA – ME estavam em pleno acordo com o Edital, portanto, as licitantes 

foram declaradas habilitadas. Registra-se nesta ata que o Atestado de 

Capacidade Técnica e a Certidão Civil Negativa apresentou autenticação digital 
(Código de Controle da certidão n. 391.273 e n. 391.451) vencidos, no entanto, 
quando da verificação da autenticidade online foi constado que a 

documentação está em pleno vigor e a autenticação digital referente aos 
Códigos de Controle da Certidão n. 391.273 e n. 391.451 estão válidas ate dia 
16/07/2016. A licitante  GRÁFICA IGUAÇU LTDA apresentou a certidão civil 

negativa vencida. A licitante não comprovou a qualidade de microempresa e a 
Certidão Civil Negativa não compõe o rol de documentos da regularidade fiscal. 
Sendo assim, declara-se a licitante GRÁFICA IGUAÇU LTDA inabilitada 

devendo os itens serem negociados com o segundo colocado. Após esta etapa 

os menores preços apresentados foram conforme relatório anexo, denominado 
“Mapa de Apuração de Vencedores”, composto de nove paginas que fazem 
parte integrante desta ata. Nos termos do Art. 4°, XVIII da lei 10.520/02, não 

houve manifestação sobre intenção de recorrer da decisão. Contudo a presente 
licitação totalizou o valor de R$75.756,29 (setenta e cinco mil setecentos e 

cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos). Registra-se nesta ata, que o 
(s) representante (s) da (s) licitante (s) IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA – ME, 
GRÁFICA IGUAÇU LTDA e DIGNEW INFORMÁTICA – LTDA se ausentaram 

da sessão antes de lavrada a ata e analisada a documentação de habilitação, 
razão pela qual não consta as rubricas em todos os documentos. Registra-se 

que nenhum dos licitantes apresentou proposta para o item 70 (scaner) sendo o 
mesmo frustrado. Para o item 69 (antena) a licitante ARENNA INFORMÁTICA 
LTDA apresentou proposta acima do teto máximo e foi desclassificado. Ato 

contínuo, o processo será encaminhado à Procuradoria Municipal, para, nos 
termos do Art.38, Paragrafo Único da Lei 8.666/93, emita o componente 

Parecer Jurídico. Em seguida, encaminha-se a 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. 


