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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2016 
 
Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às oito 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. 1.647/2016, para o ato da Sessão do PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2016, 
cujo objeto visa o Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de 
Equipamentos, Materiais, Móveis e Eletroeletrônicos para uso das 
Secretarias Municipais de Pimenta/MG. Mostrou interesse em participar do 
referido certame a seguinte empresa: GEORDANE JOSÉ MENDONÇA E CIA 
LTDA - ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº07.774.874/0001-45, 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 nº07.422.644/0001-17, 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; 
MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALRES – LTDA - 
ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 09.012.033/0001-26, com sede 
administrativa Rua Santo Antônio, nº 125, Bairro Centro, Passos/MG – CEP: 
37.900-082, neste ato representado José Márcio Machado„, pessoa física 
inscrita no CPF sob o nº 677.028.136.87 e RG nº M-4.879.859 SSP/MG; 35-
99945-2734; 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; INFO DIRECT 
COMERCIAL LTDA - ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o 
nº12.959.463/0001-64, com sede administrativa Rua dos Caetes Gaivotas, nº 
55, Apt 101, - Bairro Iguaçu, Ipatinga/MG – CEP: 35.162-038, neste ato 
representado por Gero Eugenio Rodrigues Silvestre, pessoa física inscrita no 
CPF sob o nº 044.726.476-13 e RG nº M-8.103.632 SSP/MG; FRANCIELE DE 
FÁTIMA TOZZI BARBOSA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 
24.945.003/0001-66, com sede administrativa à Rua José Delfraro, nº 141-sala 
01, Bairro Jardim Flamboyant, Passos/MG – CEP: 37.901-824, neste ato 
representado por Henrique Alexandre Lemos Ajeje, pessoa física inscrita no 
CPF sob o nº 051.356.246-00 e RG nº MG- 11.129.994 SSP/MG, 35-99974-
8010; COMERCIAL INFOMED LTDA-ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob 
o nº 07.910.017/0001-25, com sede administrativa à Rua João Pimenta, nº 164, 
Bairro São Benedito, Passos/MG – CEP: 37.901-824, neste ato representado 
por Nelson Dutra Garcia Junior, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 
090.361.336-02 e RG nº MG- 15.785.738 SSP/MG, 35-99117-8696 e NADIX 
PRESTADORA DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA- EPP, pessoa jurídica 
inscrita no CNPJ sob o nº 19.797.833/0001-53, com sede administrativa à Rua 
Lázaro Garcia de Melo, nº 451, Bairro Alto dos Nobres, Passos/MG – CEP: 



MUNICÍPIO DE PIMENTA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ N.º: 16.725.962/0001-48 

Email: compraspimenta2014@gmail.com 

 

 

 
Avenida JK, nº 396 - Pabx: (37) 3324-1057 – CEP: 35.585-000 – Pimenta – MG 

 

37.901-824, neste ato representado por Diego José da Silva, pessoa física 
inscrita no CPF sob o nº 016.623.006-54 e RG nº MG- 15108257  SSP/MG, 35-
99154-2791. Dando início a 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 foram recebidos os 
envelopes 02 (Proposta Comercial) e 03 (Habilitação). Em seguida passou-se à 
abertura dos envelopes 02 referente as Propostas Comerciais. Com relação à 
análise das propostas e o teto máximo, constatou-se o que segue: a) a licitante 
ASTEM MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME ultrapassou o teto máximo 
de preços no item 03, sendo que, questionado nos termos do disposto no item 
5.5.7 do edital, declarou pretende adequar o preço da proposta neste item ao 
teto máximo definido no edital, sendo portanto adequado ao preço de 
R$3.265,44; b) a licitante DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 
ultrapassou o teto máximo de preços no item 04, sendo que, questionado nos 
termos do disposto no item 5.5.7 do edital, declarou pretende adequar o preço 
da proposta neste item ao teto máximo definido no edital, sendo portanto 
adequado ao preço de R$2.946,42; c) o licitante GEORDANE JOSÉ 
MENDONÇA E CIA LTDA - ME ultrapassou o teto máximo de preços nos itens 
02, 03 e 06, 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; c) o 
licitante FRANCIELE DE FÁTIMA TOZZI BARBOSA ultrapassou o teto 
máximo de preços nos itens 10, 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 neste item e e) o licitante COMERCIAL INFOMED LTDA-ME 
ultrapassou o teto máximo de preços nos itens 02, 03, 04 e 06, 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. Tendo em vista a 
complexidade das especificações dos itens que compõem o objeto, bem como 
a necessidade da análise detalhada dos catálogos apresentados delibera-se 
por suspender a sessão para análise detalhada das propostas e dos catálogos 
apresentados, bem como, se houver necessidade, a convocação de servidores 
de outros setores para análise dos catálogos. Os licitantes rubricaram as 
propostas e catálogos bem como os envelopes de habilitação devidamente 
lacrados que ficarão sob a guarda do Pregoeiro. Nesta licitação não é 
obrigatória a apresentação da proposta em formato digital. Delibera-se que a 
análise será realizada até as 15:00 horas deste mesmo dia 03/08/2016, horário 
em que será retomado os trabalhos ficando todos os licitantes devidamente 
intimados. 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. 
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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2016 
 
Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às quinze 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. 
1.647/2016, para o ato de prosseguimento dos trabalhos referente ao PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 038/2016, cujo objeto visa o Registro de Preços para Futura e 
Eventual Aquisição de Equipamentos, Materiais, Móveis e Eletroeletrônicos 
para uso das Secretarias Municipais de Pimenta/MG. Estavam presentes na 
sessão os representantes das licitantes GEORDANE JOSÉ MENDONÇA E CIA 
LTDA - ME; ASTEM MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA – ME; MIDAS 
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALRES – LTDA – ME; 
DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA; INFO DIRECT COMERCIAL 
LTDA – ME; FRANCIELE DE FÁTIMA TOZZI BARBOSA; COMERCIAL 
INFOMED LTDA-ME e NADIX PRESTADORA DE SERVIÇOS E COMÉRCIO 
LTDA- EPP. Dando início à Sessão, foi repassado aos presentes os relatórios de 
análises das propostas e dos catálogos com os respectivos relatórios de 
propostas classificadas que serão incorporados no processo. Os relatórios 
demostram os motivos para a desclassificação de cada item de cada licitante e 
serão incorporados no certame. A licitante DIGITAL INFORMATICA E 
TECNOLOGIA LTDA teve seu item 05 (servidor de rede) desclassificado 
porquanto o edital exige que o produto tenha o “sistema operacional Windows 
Server 2012 R2, Standard Ed, Com Instalação de Fábrica” e o produto 
apresentado pelo licitante se caracteriza por produto sem sistema operacional. 
Por essa razão, o licitante manifesta sua intenção de recorrer da decisão nos 
termos do Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02. 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 
três 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: ASTEM MOVEIS PARA 
ESCRITÓRIO LTDA – ME; MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 
HOSPITALRES – LTDA – ME; DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA; 
INFO DIRECT COMERCIAL LTDA – ME; FRANCIELE DE FÁTIMA TOZZI 
BARBOSA e COMERCIAL INFOMED LTDA-ME declaradas 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 estavam em pleno acordo com o Edital, sendo por isso mesmo, todas 
declaradas habilitadas. As licitantes: ASTEM MOVEIS PARA ESCRITÓRIO 
LTDA – ME; MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 
HOSPITALRES – LTDA – ME; DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA; 
INFO DIRECT COMERCIAL LTDA – ME; FRANCIELE DE FÁTIMA TOZZI 
BARBOSA e COMERCIAL INFOMED LTDA-ME foram declaradas habilitadas e 
a elas foram adjudicados os itens vencedores conforme “Mapa de Apuração de 
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Vencedores”, composto de três páginas anexo desta ata. Nos termos do Art. 4º, 
XVIII da Lei 10.520/02, não houve manifestação sobre a intenção de recorrer 
desta decisão. Contudo a presente licitação totalizou o valor de R$51.901,00 
(cinquenta e um mil, novecentos e um reais). Delibera-se por devolver os 
envelopes de habilitação das licitantes GEORDANE JOSÉ MENDONÇA E CIA 
LTDA – ME e NADIX PRESTADORA DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA- EPP 
devidamente lacrados tendo em vista que estes licitantes não se lograram 
vencedores de nenhum dos itens. 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. 
 
 


