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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2017 

 

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, 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. 1.830/2017, para o ato da Sessão do PREGÃO PRESENCIAL Nº 

027/2017, cujo objeto visa a Registro de Preços para Futura e Eventual 

Aquisição de Móveis de Escritório e Eletrodomésticos para Atendimento das 

Secretarias Municipais de Pimenta/MG. Mostrou interesse em participar do 

referido certame apresentando-se para credenciamento, as seguintes empresas: 

META X INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, pessoa jurídica inscrita no 

CNPJ sob o nº 18.493.830/0001-636, com sede administrativa na Avenida José 

Fernandes Carvalho Nogueira, nº 65,  Bairro Maringá, Formiga/MG – CEP: 

35.570-000, neste ato representado por Lucas Teodoro do Couto, pessoa física 

inscrita no CPF sob o nº 075.413.496-23 e RG nº MG- 12.162.973 SSP/MG, (37) 

3443-4274, metaxmoveis@gmail.com; M&R EQUIPAMENTOS E MÓVEIS LTDA 

- ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 11.708.655/0001-35, com sede 

administrativa a Avenida Abílio Machado, nº 88, Bairro Sagrado Coração de 

Jésus, Formiga/MG – CEP:30570-000, neste ato representado por Alencar 

Henrique Rodrigues, pessoa física inscrita no CPF sob o nº  045.168.376-50 e 

RG nº MG-8.467.378 SSP/MG, (37) 3322-2188, 

vendasasten@astemmoveis.com.br  e ARENNA INFORMÁTICA LTDA - ME, 

pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 07.528.036/0001-91, com sede 

administrativa a Rua Caetés, nº 13, Bairro Piedade, Itaúna/MG – CEP:35680-000, 

neste ato representado por Carlos Alexandre Souza Ferreira, pessoa física 

inscrita no CPF sob o nº  080.818.516-07 e RG nº MG-12.933.004 SSP/MG, (37) 

3242-2226, digital@digital.com.br. 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 
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(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. Constatou-se também que 

as licitantes apresentaram a proposta em formato digital. Registra-se o que segue 

acerca das propostas comerciais: a licitante ARENNA INFORMÁTICA LTDA - ME 

apresentou proposta de preços para o item 12 acima do teto máximo de preços 

estipulado nesta licitação. A licitante M&R EQUIPAMENTOS E MÓVEIS LTDA - 

ME apresentou proposta de preços para o item 12 acima do teto máximo de 

preços estipulado nesta licitação. O item 5.5.7 do edital dispõe que “na hipótese 

do licitante apresentar proposta com preço superior ao definido no Termo de 

Referência, será questionado sobre eventual erro quando da elaboração da 

proposta, oportunidade em que poderá adequar a proposta ao teto máximo do 

Termo de Referência, apresentando lances na sessão”. O representante da 

licitante M&R EQUIPAMENTOS E MÓVEIS LTDA - ME foi indagado acerca do 

preço e manifestou que seria possível adequar o preço da proposta ao teto 

máximo razão pela qual classifica o item diante da adequação do preço ao teto 

máximo. Já o representante da licitante ARENNA INFORMÁTICA LTDA - ME foi 

indagado acerca do preço e manifestou que não seria possível adequar o preço 

da proposta ao teto máximo razão pela qual desclassifica o item 12 ante a 

impossibilidade da adequação do preço ao teto máximo. Da análise dos catálogos 

verificou-se o que consta nos “Relatórios de análises dos catálogos” que faz parte 

integrante desta ata, desclassificando os seguintes itens/fornecedores: ARENNA 

INFORMÁTICA LTDA – ME, itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12 e 14; 

META X INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP, itens:  01, 02, 03, 04, 05, 06, 

07, 08, 09 e 10. Ademais, 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 duas 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 
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licitação, sendo as licitantes M&R EQUIPAMENTOS E MÓVEIS LTDA – ME, 

ARENNA INFORMÁTICA LTDA – ME e META X INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA – EPP declaradas previamente vencedoras 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 licitantes M&R EQUIPAMENTOS E MÓVEIS 

LTDA – ME, ARENNA INFORMÁTICA LTDA – ME e META X INDUSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA – EPP estavam em pleno acordo com o Edital, portanto, as 

mesmas foram declaradas habilitadas. Nos termos do Art. 4º, XVIII da Lei 

10.520/02, não houve manifestação sobre a intenção de recorrer da decisão. 

Considerando a habilitação dos licitantes e a não manifestação do interesse 

recursal, o pregoeiro delibera-se por adjudicar o objeto da licitação aos licitantes 

M&R EQUIPAMENTOS E MÓVEIS LTDA – ME, ARENNA INFORMÁTICA LTDA 

– ME e META X INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP de acordo com os itens, 

quantitativos, marcas e valores constantes do relatório anexo, denominado “Mapa 

de Apuração de Vencedores”.  Contudo a presente licitação totalizou o valor de 

R$77.057,50 (setenta e sete mil, cinquenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Registra-se nesta ata que todos os licitantes foram devidamente 

advertidos sobre a importância do cumprimento do prazo de entrega definido no 

contrato. 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. 


