PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015
PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2015
ATA DA REUNIÃO DA EQUIPE DE PREGÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE
MINAS, EM 3 DE JUNHO DE 2015.
A pregoeira e a equipe de pregão da Câmara Municipal de Pará de Minas reuniram-se no
dia 3 de junho de 2015, às 8

horas e trinta minutos, na sala de licitações nº 3-8,

localizada na sede da Câmara, situada na av. Presidente Vargas, n° 1.935, bairro
Senador Valadares, município de Pará de Minas/MG. No citado horário, a pregoeira
Marina Rodrigues de Souza deu início ao credenciamento referente ao Pregão Presencial
nº 05/2015 – Processo de Registro de Preço nº 05/2015, cujo objeto é o registro de preço
para eventual e futura contratação de empresa especializada para a prestação de serviço
de recargas em cartuchos e tonners, prestação de serviço de limpeza, manutenção,
conservação e substituição de peças em impressoras e fornecimento de materiais de
processamento de dados, máquina e equipamento energético, material eletro eletrônico,
equipamentos de processamento de dados para uso interno da Câmara Municipal de
Pará de Minas, conforme Termo de Referência constante do Anexo do edital respectivo.
Apresentaram-se para credenciamento e se credenciaram: Adilson Antônio de Morais
Júnior,

CPF

representante

071.305.066-79,
legal

da

empresa

microempreendedor
Adilson

Antônio

individual
de

na

Morais

qualidade
Júnior,

de

CNPJ

20.457.918/0001-71; Deiler Luis Assis Rosa, CPF 094.015.236-30, na qualidade de
representante legal da empresa Arenna Informática Ltda-ME, CNPJ 07.528.036/000191; Valdeci Eugênio Ferreira de Souza, CPF 035.281.076-93, na qualidade de
representante legal da empresa Marcília Azevedo Grossi, CPF 317.707.976-53 EPP,
CNPJ 20.821.116/0001-07. Terminado o credenciamento, a pregoeira declarou aberta a
sessão e recebeu das licitantes as declarações dando ciência de que cumprem
plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo disposto no edital, e os
envelopes de PROPOSTA COMERCIAL E HABILITAÇÃO. Os membros da comissão

rubricaram os envelopes e, em seguida, os envelopes contendo as propostas comerciais
foram abertos, e as propostas também foram rubricadas. Cadastradas e classificadas
todas as propostas no sistema, impresso o quadro comparativo de preços, passou-se à
fase de lances. Tendo a empresa Marcília Azevedo Grossi apresentado o menor preço
para o item 1,

foi aberto o envelope contendo os documentos de habilitação dessa

licitante para verificação de suas condições habilitatórias, sendo os documentos
rubricados e conferidos, constatando- se o atendimento às exigências do edital e,
portanto, a habilitação da empresa. Tendo a empresa Arenna Informática Ltda-ME
apresentado o menor preço para o item 2, foi aberto o envelope contendo os documentos
de habilitação dessa licitante para verificação de suas condições habilitatórias, sendo os
documentos rubricados e conferidos, constatando-se o atendimento às exigências do
edital e, portanto, a habilitação da empresa. Tendo a empresa

Adilson Antônio de

Morais Júnior apresentado o menor preço para o item 6, foi aberto o envelope contendo
os documentos de habilitação dessa licitante para verificação de suas condições
habilitatórias, sendo os documentos rubricados e conferidos, constatando-se a
apresentação dos documentos, porém a empresa não apresentou certidão

de

cumprimento às normas de saúde e segurança do trabalho (item 5.4.c do edital), e
apresentou certidão negativa de débitos municipais vencida (o que poderia ser
regularizado em cinco dias caso não houvesse mais problemas em relação à
documentação), o que DESCLASSIFICA a empresa, conforme item 5.8 do edital. Após a
desclassificação da empresa Adilson Antônio de Morais Júnior, o representante deixou a
sessão. Às onze horas e trinta minutos, os trabalhos foram suspensos para almoço,
sendo retomados às treze horas, com a continuidade da fase de lances. Terminada a fase
de lances, foi gerado o quadro comparativo de preços final que se encontra anexo como
parte integrante desta ata. Registra-se que foram frustrados os itens 14 e 28 por não
terem sido apresentados preços para eles, e o item 25 foi frustrado porque, para este, não
houve negociação. Em seguida, foram conferidas as amostras referentes aos itens 4, 13,
23, 31, 39, 40, 41, 42 e 43, conforme exigido no edital. As amostras dos itens 4, 31, 39,
40, 41 e 42 foram aprovadas; a amostra do item 43 foi aprovada com a ressalva de que o
produto a ser entregue deverá ser padrão ABNT 2, apresentando as teclas “ç” e Alt GR; a

amostra do item 13 não foi aprovada, devido ao tamanho do cooleer apresentado; a
amostra do item 23 não foi aprovada, uma vez que houve diferença entre a potência da
caixa de som exigida pelo edital e a apresentada.

Como o edital assegura o prazo de

três dias úteis após a sessão de pregão para apresentação das amostras e considerando
que a licitante é a única que apresentou ofertas para os itens desaprovados (13 e 23), fica
assegurado esse prazo para apresentação de outras amostras que atendam os critérios
do edital. Fica agendada para o próximo dia 11 de junho, às 9 horas, a sessão pública
para verificação das amostras dos itens 13 e 23. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se
esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada e, logo após, juntada ao respectivo
processo. O representante da empresa Marcília Azevedo Grossi ausentou-se antes do
término da sessão, motivo pelo qual não irá assinar a ata. Pará de Minas, 3 de junho de
2015.
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