
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/2014 

 

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

DE MINAS, EM 10 DE NOVEMBRO DE 2014. 

 

A pregoeira e equipe de apoio da Câmara Municipal de Pará de Minas reuniu-se 

no dia 10 de novembro de 2014, às 9 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, para continuidade deste processo, 

que se encontra na fase de lances. Nesta sessão, a empresa Arenna Informática 

Ltda. foi representada por Deiler Luis Assis Rosa, CPF 094.015.236-30. Também 

estiveram presentes Adilson Antônio de Morais Júnior, representante da empresa 

Multiplic Máquinas e Suprimentos Eirelli ME, e Bruno José Candioto,  

representante da empresa Infodatas Comércio de Produtos Eletro Eletrônicos e 

Serviços Ltda. - ME, credenciados em reunião anterior. Foi lançada no sistema a 

classificação dos licitantes após escoimação de propostas. Impresso novo quadro 

comparativo de preços e passada a fase de lances, foi impresso o quadro 

comparativo de preços final (1). Registra-se que, para o item 7, não foi possível 

aceitar ofertas, uma vez que foram ofertados preços acima da média além do 

permitido (o preço médio cotado  foi de R$ 267,65, e a oferta de menor valor, com 

lance, foi  de R$ 416,40, pela empresa Arenna Informática Ltda.). Em seguida, foi 

aberto o envelope contendo os documentos de habilitação da empresa EPC 

Informática Ltda ME, que apresentou a menor oferta para o item 1, para verificação 

de suas condições habilitatórias, sendo os documentos constantes do envelope 

rubricados pela equipe de pregão. Na fase de habilitação, a empresa EPC 

Informática Ltda ME foi DESCLASSIFICADA, por apresentar Certidão Judicial 

Cível Negativa (item 5.3 a do edital) apenas em cópia simples, sem o original para 

autenticação, o que descumpre uma exigência do edital. Com a desclassificação 



da empresa EPC Informática Ltda ME no  item 1, a pregoeira, examinando as 

ofertas subsequentes e constatando que a empresa Multiplic Máquinas e 

Suprimentos Eirelli ME foi a classificada em segundo lugar para esse item, 

procedeu à abertura do envelope contendo os documentos de habilitação dessa 

empresa, para verificação de suas condições habilitatórias, constando-se o 

atendimento das exigências do edital e, portanto, a habilitação dessa empresa, que 

também ficou classificada em primeiro lugar no item 5.  Foi aberto o envelope 

contendo os documentos de habilitação da empresa Infodatas Comércio de 

Produtos Eletro Eletrônicos e Serviços Ltda. - ME, que apresentou a menor oferta 

para os itens 2 e 4, para verificação de suas condições habilitatórias, sendo os 

documentos constantes do envelope rubricados pela equipe de pregão, constando-

se o atendimento das exigências do edital e, portanto, a habilitação dessa 

empresa. Foi aberto o envelope contendo os documentos de habilitação da 

empresa Arenna Informática Ltda., que apresentou a menor oferta para os itens 6, 

8 e 11, para verificação de suas condições habilitatórias, sendo os documentos 

constantes do envelope rubricados pela equipe de pregão, constando-se o 

atendimento das exigências do edital e, portanto, a habilitação dessa empresa. Foi 

aberto o envelope contendo os documentos de habilitação da empresa Comercial 

Logística de Informática Ltda - EPP, que apresentou a menor oferta para o item 10, 

para verificação de suas condições habilitatórias, sendo os documentos constantes 

do envelope rubricados pela equipe de pregão. A empresa Comercial Logística de 

Informática Ltda – EPP foi DESCLASSIFICADA, por apresentar Certidão Judicial 

Cível Negativa (item 5.3 a do edital) apenas em cópia simples, sem o original para 

autenticação, o que descumpre uma exigência do edital. Terminada a conferência 

dos documentos, foi impresso o quadro comparativo de preços final (2). Os itens 7 

e 10 foram fracassados. Registra-se que os representantes das empresas Multiplic 

Máquinas e Suprimentos Eirelli ME e Infodatas Comércio de Produtos Eletro 

Eletrônicos e Serviços Ltda.  ME ausentaram-se antes do término da sessão, 



abrindo mão de assinar a ata.  Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata, 

que, após lida e aprovada, será assinada pelos membros da equipe de pregão, 

pelo representante da licitante que permaneceu até o fim da sessão e, logo após, 

juntada ao respectivo processo.  Pará de Minas, 10 de novembro de 2014. 
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