PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2017
PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2017

ATA DA REUNIÃO DA EQUIPE DE PREGÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PARÁ DE MINAS, EM 28 DE MARÇO DE 2017.
A pregoeira e a equipe de pregão da Câmara Municipal de Pará de Minas reuniram-se no dia 28 de março de 2017, às 14 horas, 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 Danielle Souza Alves deu início ao credenciamento referente ao Pregão Presencial nº 05/2017 - Processo Licitatório nº 08/2017, cujo objeto é o registro de preço
para futuras e eventuais aquisições de suportes para os monitores e apoio ergonômicos para os pés ergonômicos, lixeiras para uso interno da Câmara Municipal de
Pará de Minas conforme especificações constantes no Termo de Referência que
integra que integra o edital como Anexo I. Apresentaram-se para credenciamento
e se credenciaram: Carlos Alexandre Sousa Ferreira, CPF 080.818.516-07, na
qualidade de representante da empresa Arenna Informática Ltda - ME, CNPJ
07.528.036/0001-91; Alencar Henrique Rodrigues, CPF 045.168.376-50, na qualidade de representante da empresa M&R EQUIPAMENTOS E MÓVEIS LTDA ME, CNPJ 11.708.655/0001-35; Jeferson Rocha, CPF 370.360.686-04, na qualidade de representante da empresa Lívia Móveis Indústria e Comércio Eirelli
EPP, CNPJ 86.674.900/0001-30. A pregoeira declarou aberta a sessão e recebeu
dos licitantes 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. Na conferência das propostas, verificou-se que: na proposta apresentada
pela empresa M&R Equipamentos e Móveis Ltda, constam 88 unidades do item 3
(lixeiras com pedal em aço inox, acabamento polido com capacidade de 5 litros),
ao passo que o solicitado no edital foram 86 unidades, o que invalida/desclassifica
esse item na proposta dessa empresa, o valor total para os itens 4 e 5 divergem
do valor da multiplicação do valor unitário pela quantidade de itens, estando errada
a multiplicação, prevalecerá, portanto, o valor unitário de cada item, conforme 7.6
do edital, sendo feitas novas multiplicações, as especificações da marca ofertada
para os itens 1 e 5 não atendem ao edital, o que desclassifica esses itens; na proposta apresentada pela empresa Arenna Informática Ltda – ME, o valor total para o
item 3 diverge do valor da multiplicação do valor unitário pela quantidade de itens,
estando errada a multiplicação, prevalecerá, portanto, o valor unitário do item, conforme 7.6 do edital, sendo feita nova multiplicação. Verificadas, classificadas e cadastradas as propostas, impresso o quadro comparativo de preços, passou-se a
fase de lances e, em seguida, foi gerado o quadro comparativo de preços final que

se encontra anexo como parte integrante desta ata. A empresa Arenna Informática
Ltda ME apresentou o menor preço para os itens 1 e 5; a empresa M&R Equipamentos e Móveis Ltda ME apresentou o menor preço para os itens 2 e 6; a empresa Lívia Móveis Indústria e Comércio Eirelli-EPP apresentou o menor preço para
os itens 3 e 4. Assim, foram abertos os envelopes indicados como contendo os
documentos de habilitação das três empresas, sendo os documentos rubricados. A
pregoeira suspendeu a sessão para continuidade dos documentos em reunião interna, após o que o resultado da fase de habilitação será comunicado. Nada mais
havendo a tratar, lavrou-se esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada e
juntada ao respectivo processo. Pará de Minas, 28 de março de 2017.
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