
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21/2017  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017 

 
ATA DA REUNIÃO DA EQUIPE DE PREGÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ 

DE MINAS, EM 27 DE SETEMBRO DE 2017. 
 
A pregoeira e a equipe de pregão da Câmara Municipal de Pará de Minas reuniram-

se no dia 27 de setembro 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 14/2017 – Processo Licitatório nº 21/2017, cujo objeto é a contratação de 

empresa especializada na prestação de serviço de locação de impressoras 

multifuncionais, impressoras digital a laser (preta/branco), impressora a jato de tinta 

(colorida) incluindo a manutenção e tonners com a franquia global por mês e 

software de monitoramento de impressões 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: Gabriel Seabra Ferreira, CPF 067.888.866-36, representando a 

empresa Gabriel Seabra Ferreira 06788886636-ME, CNPJ 14.694.360/0001-45; 

Aguimar José de Freitas, CPF 389.597.806-00, representando a empresa GTRONIC 

TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 04.376.995/0001-40; José Marcos 

dos Santos, CPF 866.028.886-68, representando a empresa Max Copy Ltda. - EPP, 

CNPJ 03.323.627/0001-71. 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. Os 

representantes das licitantes analisaram as propostas apresentadas. O 

representante da empresa Gtronic Tecnologia em Informática Ltda pediu para 

registrar sua observação de que, na proposta apresentada pela empresa Gabriel 

Seabra Ferreira 06788886636-ME, há divergência entre o valor unitário dos itens e o 



 

 

valor global da proposta. O representante da empresa  Gtronic Tecnologia em 

Informática Ltda pediu para registrar sua observação de que, na minuta do contrato 

de prestação de serviços constante do edital, consta, no item 3.1.4, que “a 

CONTRATADA deverá instalar, sem nenhum custo adicional um software de 

bilhetagem para os equipamentos” e que na proposta da empresa Gabriel Seabra 

Ferreira 06788886636-ME consta custo para o software. O representante da 

empresa Gabriel Seabra Ferreira 06788886636-ME pediu para registrar que, no site 

da Brother, fabricante, não existe o modelo de impressora L5202DW, ofertado na 

proposta da empresa Gtronic Tecnologia em Informática Ltda (no item 3 da 

proposta), assim como impressora com as características descritas. Cadastradas as 

propostas no sistema, a pregoeira suspendeu a sessão para análise interna da 

aceitabilidade das propostas, agendando a reunião para continuidade dos trabalhos 

para a próxima sexta-feira, 29 de setembro, às 14 horas.  Nada mais havendo a 

tratar, lavrou-se esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada e, logo após, 

juntada ao respectivo processo. Pará de Minas, 27 de setembro de 2017. 
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