ATA DE SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2017
Aos quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às oito horas, na sala de
licitações da Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória, reuniu-se a Pregoeira e Equipe
de Apoio devidamente constituída pelo Sra. Prefeita, para o ato da Sessão do PREGÃO
PRESENCIAL Nº 043/2017, cujo objeto visa o Constitui objeto do presente certame a
“Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos de
informática para uso das Secretarias Municipais de Saúde, Educação e Administração do
Município de São João Batista do Glória/MG”. Mostrou interesse em participar do referido
certame, apresentando-se para credenciamento no horário indicado a seguinte empresa: PRIME
NEGÓCIOS LTDA - ME pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 16.778.666/0001-05, com
sede administrativa na Rua Capitão Limirio, 102 – Sala 01, Jd. Centenário, CEP: 37.902-355, na
cidade de Passos/MG neste ato representada por Nelson Dutra Garcia Junior, pessoa física
inscrita no CPF sob o nº 090.361.336-02, RG MG 15785738 SSP/MG, ALEX ARAUJO
PIMENTA - ME pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 13.559.188/0001-54, com sede
administrativa na Rua Iguaçu, 60 Sala 01, Bairro Jardim Vila Rica, CEP: 37901-040, na cidade
de Passos/MG neste ato representada por Alex Araújo Pimenta, pessoa física inscrita no CPF sob
o nº 073.382.476-50, RG MG 12087271 SSP/MG, FAST DISTRIBUIDORA LTDA – ME,
pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 10.942.834/0001-70, com sede administrativa na Rua
São Luiz, 347, Bairro Carmelo, CEP:37900-166, na cidade de Passos/MG neste ato representada
por Thiago da Silveira Rodrigues de Morais, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 053.593.34606, RG 347608437 SSP/SP, MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME pessoa
jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 07.809.102/0001-00, com sede administrativa na Rua Dr.
Carvalho, 1065-A, Bairro Belo Horizonte, CEP: 37900-117 na cidade de Passos/MG neste ato
representada por Paulo Machado, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 624.143.306-78, RG
35.822.969-8 SSP/SP. Dando início à Sessão, a Pregoeira recebeu o envelope 01
(Credenciamento).Em seguida passou-se à abertura do envelope 02 referente às Propostas
Comerciais, após analise da documentação apresentada, a empresa: MUNDIAL PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA - ME , foi desclassificada nos itens 07 e 11 pois os computadores não
atenderam o edital, foi também desclassificada no item 09, pois a impressora que a licitante
cotou não existe, . Já a empresa PRIME NEGÓCIOS LTDA - ME foi declassificada apenas
no item 11, pois não atendeu o edital. Em seguida passou para a fase de lances verbais e
negociação, conforme mapa de apuração em anexo declarando os licitantes:, PRIME
NEGÓCIOS LTDA – ME, MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, FAST
DISTRIBUIDORA LTDA – ME e ALEX ARAUJO PIMENTA - ME foram declarados
previamente vencedores da licitação. Em seguida passou para abertura do envelope 03,
Habilitação, e após minuciosa análise da documentação, constatou-se que a documentação
apresentada pelas licitantes estava em pleno acordo com o edital, sendo assim foram todas
declaradas HABILITADAS. Na própria Sessão de Licitação foi realizada a consulta e validação
das Certidões online e todas foram validadas. Nos termos do Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02,
houve manifestação sobre a intenção de recorrer da decisão pela licitante: MUNDIAL
PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME . Em nada mais havendo a tratar, a Pregoeira
encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada por quem de
direito.
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