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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2016 
 
Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às treze 
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. 1.647/2016, para o ato da Sessão do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 023/2016, cujo objeto visa a Aquisição de Equipamentos e 
Mobiliários para Implantação de Unidade do Proinfância no Município de 
Pimenta/MG com Recursos do Termo de Compromisso PAR nº 201401565 
em conformidade com as Orientações (Termo de Referência) do Manual do 
FNDE. Mostrou interesse em participar do referido certame apresentando-se para 
credenciamento, as seguintes empresas: GEORDANE JOSÉ MENDONÇA E CIA 
LTDA - ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 07.774.874/0001-45, com 
sede administrativa Avenida Professor Arnaldo Sena, nº 574,  Bairro Palmeiras, 
Formiga/MG – CEP: 35.570-000, neste ato representado por Noé Caetano Ribeiro 
de Jesus, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 104.952.206-04 e RG nº M-
14.789.687 SSP/MG; ASTEM MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME, pessoa 
jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 07.422.644/0001-17, com sede administrativa 
Rua Vereador Maria Hilda, nº 211, - Bairro Centro, Formiga/MG – CEP: 35.570-
000, neste ato representado por Paulo Ricardo da Silva, pessoa física inscrita no 
CPF sob o nº 089.912.926-90 e RG nº M-13.481.433 SSP/MG; DIGITAL 
INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o 
nº 05.448.910/0001-55, com sede administrativa Avenida Jove Soares, nº 1330, 
Apt 101, Bairro Graças, Itaúna/MG – CEP: 35.580-056, neste ato representado 
por Carlos Alexandre Souza Ferreira, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 
080.818.516-07 e RG nº M-12.933.004 SSP/MG; NOVA ML DISTRIBUIÇÃO 
LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 20.928.054/0001-29, com sede 
administrativa Rua dos Médicos, nº 102, Bairro Belo Horizonte, Passos/MG – 
CEP: 37.900-018, neste ato representado por  Messias Henrique Franklin, pessoa 
física inscrita no CPF sob o nº 102.999.186.37e RG nº M-11.175.274 SSP/MG; 
ALL WORK COMERCIAL – EIRELI - EPP, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob 
o nº18.007.154/0001-70, com sede administrativa a Rua Bartolomeu Lourenço de 
Gusmão, nº 1343, Bairro Hauer, Curitiba/PR – CEP:81.610-060, neste ato 
representado por Luciano Correa Da Maia, pessoa física inscrita no CPF sob o nº  
007.462.339-73 e RG nº M- 7.751.264-0 SESP/PR e SANTA HELENA MÓVEIS 
PARA ESCRITÓRIO - LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 
04.160.295/0001-14, com sede administrativa Avenida Dr Roberto de Melo 
Queiroz, nº 1100, Bairro Jardim dos Anjos, Bom Despacho/MG – CEP: 35600-
000, neste ato representado por Conceição Vargas dos Santos, pessoa física 
inscrita no CPF sob o nº  316.825.616-15 e RG nº M- 1.516.978 SSP/MG. Dando 
início à Sessão, o Pregoeiro recebeu os representantes das licitantes 
participantes e, em seguida, solicitou o envelope 01 (Credenciamento), 
credenciando-os. Todos os licitantes comprovaram a qualidade de ME/EPP e 
usufruirão, 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 
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atenderam as exigências do edital. Constatou-se também que as licitantes 
apresentaram a proposta em formato digital. Com relação à análise das propostas 
e o teto máximo, constatou-se o que segue: a) a licitante SANTA HELENA 
MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - LTDA ultrapassou o teto máximo de preços nos 
itens 04 e 13, sendo que, questionado nos termos do disposto no item 5.5.7 do 
edital, declarou que não consegue adequar o preço da proposta nestes itens ao 
teto máximo definido no edital, sendo portanto desclassificado nestes itens; b) o 
licitante DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ultrapassou o teto 
máximo de preços nos itens 18, 19, 33 e 34, sendo que, questionado nos termos 
do disposto no item 5.5.7 do edital, declarou que não consegue adequar o preço 
da proposta nestes itens ao teto máximo definido no edital, sendo portanto 
desclassificado nestes itens e c) o licitante ASTEM MOVEIS PARA ESCRITÓRIO 
LTDA - ME ultrapassou o teto máximo de preços nos itens 04, 06, 08, 09, 13, 15, 
18, 19, 22, 24, 25, 29, 33 e 34, sendo que, questionado nos termos do disposto no 
item 5.5.7 do edital, declarou que não consegue adequar o preço da proposta 
nestes itens ao teto máximo definido no edital, sendo portanto desclassificado 
nestes itens. A licitante GEORDANE JOSÉ MENDONÇA E CIA LTDA – ME 
apresentou seu envelope referente à proposta comercial lacrado, devidamente 
identificado, no entanto vazio. Não continha proposta escrita e nem digital. O 
mesmo foi aberto na presença de todos sendo constando a ausência da proposta 
por todos os presentes. 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 cinco páginas que 
fazem 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 DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, 
NOVA ML DISTRIBUIÇÃO LTDA, ALL WORK COMERCIAL – EIRELI – EPP e 
SANTA HELENA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - LTDA declaradas previamente 
vencedora do certame. Em seguida passou-se à abertura dos envelopes 03 
(habilitação) e após minuciosa análise da documentação, inclusive validação 
das Certidões online, constatou-se que a documentação apresentada pelas 
empresas DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, NOVA ML 
DISTRIBUIÇÃO LTDA, ALL WORK COMERCIAL – EIRELI – EPP e SANTA 
HELENA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - LTDA estavam em pleno acordo com o 
Edital, portanto, as mesmas foram declaradas habilitadas. A licitante SANTA 
HELENA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - LTDA apresentou a Certidão de 
Débitos Tributários (CND Estadual) vencida. Esta licitante comprovou a qualidade 
de microempresa e a pendência apresentada se refere à regularidade fiscal razão 
pela qual lhe será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização 
da pendência nos termos da LC 123/06. 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 adjudicar o objeto da licitação apenas aos licitantes 
DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, NOVA ML DISTRIBUIÇÃO 
LTDA, ALL WORK COMERCIAL – EIRELI – EPP tendo em vista que se 
habilitaram. A licitante SANTA HELENA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO – LTDA, 
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embora tenha o prazo de cinco dias úteis para regularização da certidão, 
protocolou a certidão regularizada antes do término da sessão, razão pela qual, 
tendo sido sanada a pendência acerca da habilitação, o pregoeiro adjudica os 
itens que a mesma se logrou vencedora. Contudo a presente licitação totalizou o 
valor de R$74.595,00 (setenta e quatro mil, quinhentos e noventa e cinco 
reais). Delibera-se por devolver os envelopes referente à Habilitação dos 
licitantes ASTEM MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA – ME e GEORDANE 
JOSÉ MENDONÇA E CIA LTDA – ME, tendo em vista que estes não lograram 
vencedores de nenhum dos itens. Registra-se nesta ata que todos os licitantes 
foram devidamente advertidos sobre a importância do cumprimento do prazo de 
entrega definido no contrato, porquanto a inauguração da Unidade do Proinfância 
está prevista para 19/06/2016. Todos foram advertidos sobre as penalidades 
(previstas no edital, no contrato e no Decreto Municipal nº 1.672/2016) no 
descumprimento do prazo de entrega. Ato contínuo, o processo 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. 
 
 


