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ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

 
PREGÃO Nº 64/2019 
PROC. SA/DL Nº 103/2019 
 
OBJETO: Registro de preços de computadores tipo desktop, notebooks e monitores para 
diversos setores. PREÂMBULO: Às 9:30 horas, do dia 18 de outubro de 2019, reuniram-se 
no Auditório da Associação Antialcoólica de Monte Alto, do prédio sito na Avenida Quinze de 
Maio, nº 471, a Pregoeira Claudiana dos Santos Veiga e a Equipe de Apoio, composta pelos 
senhores Paulo César Rosato, José Roberto de Andrade Salgueiro e Adair Teixeira, 
designados por ato do Prefeito Municipal encartado nos autos do Processo SA/DL n° 
103/2019, para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe. para a Segunda Sessão Pública 
do Pregão em epígrafe. Reaberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos 
oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes 
para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na 
seguinte conformidade: EMPRESAS CREDENCIADAS: Center Copy Importação e 
Informática Ltda ME, representante o senhor Thiago Martins, Trend Comercial Eireli EPP, 
representante o senhor Claudinei de Souza Junior, TAC Coelho Junior Informática ME, sem 
representante, E M Marques Informática EPP, sem representante, RP Licitações Comércio & 
Serviços Eireli, representante o senhor Antônio Carlos de Marque, High Tech Informática 
São Carlos Ltda ME, sem representante, Quadri Telecom Ltda ME, sem representante, IT2 
Brasil Comercio de Equipamentos e Serviços de Informática Ltda EPP, sem representante, 
Athomoz Comércio de Produtos Eletrônicos Eireli, sem representante, MBM Distribuição de 
Informática e Eletrônicos Ltda, sem representante. REGISTRO DO PREGÃO: Empresas 
credenciadas de: Micro Empresa: TAC Coelho Junior Informática ME, Quadri Telecom Ltda 
ME, Center Copy Importação e Informática Ltda ME, Athomoz Comércio de Produtos 
Eletrônicos Eireli, Empresa de Pequeno Porte: E M Marques Informática EPP, RP 
Licitações Comércio & Serviços Eireli, High Tech Informática São Carlos Ltda ME, IT2 Brasil 
Comercio de Equipamentos e Serviços de Informática Ltda EPP, Trend Comercial Eireli 
EPP, MBM Distribuição de Informática e Eletrônicos Ltda. COMUNICADO: A análise dos 
catálogos e folders apresentados pelas empresas foram realizada pelo senhor José Marcel 
de Lima, funcionário do Departamento de Informática da Prefeitura de Monte Alto, cabendo 
a ele qualquer dúvida ou esclarecimento técnico. A pregoeira e equipe de apoio informam 
que as empresas que tiveram os itens de suas propostas desclassificadas na fase de 
análises de catálogos pelas seguintes razões a seguir especificadas: empresa RP Licitações 
Comércio & Serviços Eireli no tocante ao item 1 o contraste do produto ofertado é inferior ao 
especificado no Edital; item 2 a velocidade de clock do processador é inferior ao 
especificado no Edital; item 4 o contraste do produto ofertado é inferior ao especificado no 
Edital, e o item 6 a velocidade de clock do processador é inferior ao especificado no Edital; 
empresa Trend Comercial Eireli EPP no tocante ao item 5 devido a frequencia inferior ao 
especificado no Edital, e o item 6 a velocidade de clock do processador é inferior ao 
especificado no Edital; empresa Athomoz Comércio de Produtos Eletrônicos Eireli no 
tocante ao item 1 o contraste do produto ofertado é inferior ao especificado no Edital, item 2 
a quantidade de núcleos do processador inferior ao especificado no Edital, e item 6 a 
velocidade de clock do processador é inferior ao especificado no Edital; empresa MBM 
Distribuição de Informática e Eletrônicos Ltda no tocante ao item 1 o brilho inferior ao 
especificado no Edital, item 2 a litografia do processador está em desconformidade ao 
mínimo exigido no Edital, itens 3, 5 e 6 a frequencia é inferior ao mínimo especificado no 
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Edital, e o item 4 o contraste é inferior ao mínimo especificado no Edital; empresa E M 
Marques Informática EPP o item 1 o brilho é inferior ao mínimo especificado no Edital, o item 
2, o catálogo apresentado não demonstra a quantidade de litografia do processador; 
empresa High Tech Informática São Carlos Ltda ME o item 4 o contraste é inferior ao 
mínimo especificado no Edital, e o item 5; empresa TAC Coelho Junior Informática ME o 
item 1 o brilho e o contraste são inferiores ao mínimo especificado no Edital, o item 2 o 
cache esta em desconformidade com o mínimo especificado no Edital, item 3 o processador 
ofertado não dá encaixe na placa mãe, estando  em desconformidade com o espeficidado 
no Edital, o item 4 o contraste é inferior ao mínimo especificado no Edital, item 5 em 
desconformidade com a rede 10/100/1.000 especificado no Edital, e item 6 a frequencia é 
inferior ao mínimo especificado no Edital; empresa Center Copy Importação e Informática 
Ltda ME o item 4 o contraste é inferior ao mínimo especificado no Edital, e o item 6 a 
frequencia inferior ao especificado no Edital; empresa Quadri Telecom Ltda ME o item 1 o 
brilho epsecificado do produto ofertado é inferior ao especificado no Edital, o item 2 a 
litografia do processador está em desconformidade ao mínimo exigido no Edital, o item 4 o 
contraste é inferior ao mínimo especificado no Edital, e o item 5 e 6 a frequencia inferior ao 
especificado no Edital; a empresa IT2 Brasil Comercio de Equipamentos e Serviços de 
Informática Ltda EPP o item 1 o brilho epsecificado do produto ofertado é inferior ao 
especificado no Edital, e o item 5 e 6 a frequencia inferior ao especificado no Edital. O item 1 
foi declarado frustrado pelo motivo do valor ofertado estar acima do estimado pela 
Administração. O item 6; sendo todas as empresas desclassificadas na análise dos 
catálogos foi declarado deserto. ETAPA DE LANCES: Declarada encerrada a etapa de 
lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor, conforme planilha 
anexada. NEGOCIAÇÃO: Negociada a redução do preço da menor oferta, a Pregoeira 
conseguiu obter os resultados, conforme planilha anexada. CLASSIFICAÇÃO FINAL: A 
Pregoeira conseguiu obter os resultados, conforme planilha anexada. HABILITAÇÃO: 
Abertos os 2º Envelope dos Licitantes que apresentaram as melhores propostas e 
analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos 
estabelecidos no Edital. Os documentos de habilitação examinados e as propostas dos 
credenciados foram rubricados pela Pregoeira e pelos membros da Equipe de Apoio e 
colocados à disposição dos Licitantes para exame e rubrica. RESULTADO DA 
HABILITAÇÃO: Foram declaradas habilitadas as empresas Center Copy Importação e 
Informática Ltda ME, Trend Comercial Eireli EPP e Athomoz Comércio de Produtos 
Eletrônicos Eireli. OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA: Não houve o registro de 
ocorrência na sessão pública. RECURSOS: A Pregoeira franqueou a palavra para os 
representantes legais ou prepostos das empresas licitantes, para que se manifestassem, 
mais uma vez, sobre eventuais impugnações e confirmassem o interesse de interposição de 
recurso quanto ao resultado do presente certame de licitação, para que, em caso positivo, 
oferecessem a necessária motivação, para registro nesta ata circunstanciada e 
apresentassem, então, as razões escritas do recurso dentro do prazo de três dias. E 
explicou aos presentes que no sistema de pregão, os licitantes interessados na interposição 
de recurso devem durante a sessão publica manifestar-se neste sentido e apresentar a 
motivação, porque, em caso contrário, não serão aceitas as razões escritas dentro do prazo 
de três dias. O representante da empresa E M Marques Informática EPP, o senhor Leonardo 
Matheus da Silva Domingues, declarou na sessão realizada no dia 17 de outubro a intenção 
de recurso, em razão da sua desclassificação no item 2 - Computador completo, em razão 
do catálogo apresentado pela empresa não mencionar a litografia do produto ofertado, 
porém nhenhum representante da empresa compareceu na última sessão pública, realizada 
no dia 18 de outubro às 9:30. RECURSOS: A Pregoeira franqueou a palavra para os 
representantes legais ou prepostos das empresas licitantes, para que se manifestassem, 
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mais uma vez, sobre eventuais impugnações e confirmassem o interesse de interposição de 
recurso quanto ao resultado do presente certame de licitação, para que, em caso positivo, 
oferecessem a necessária motivação, para registro nesta ata circunstanciada e 
apresentassem, então, as razões escritas do recurso dentro do prazo de três dias. E 
explicou aos presentes que no sistema de pregão, os licitantes interessados na interposição 
de recurso devem durante a sessão publica manifestar-se neste sentido e apresentar a 
motivação, porque, em caso contrário, não serão aceitas as razões escritas dentro do prazo 
de três dias. ADJUDICAÇÃO: Não houve adjudicação em razão da manifestação da 
intenção de recurso. E informou que, uma vez transcorrido os prazos de recurso e contra 
recurso, os resultados deste pregão, os autos do processo serão encaminhados à 
autoridade superior, o Prefeito Municipal, para que delibere sobre os atos de adjudicação e 
homologação. ENCERRAMENTO: Dada a palavra a todos os presentes, ninguém quis dela 
usar para registrar nesta ata qualquer observação ou manifestação de seu próprio interesse. 
Nada mais havendo a tratar, a Pregoeira agradeceu a presença e a participação de todos, 
declarando encerrada esta sessão pública, da qual para ser constada foi lavrada a presente 
ata circunstanciada que, depois de lida e aprovada, segue devidamente assinada pela 
Pregoeira, membros da equipe de apoio e representantes das empresas licitantes, para que 
produza todos os efeitos legais. 
 
 
REPRESENTANTES DAS EMPRESAS 
 
Thiago Martins 
Center Copy Importação e Informática Ltda ME 
 
Claudinei de Souza Junior 
Trend Comercial Eireli EPP 
 
Representante ausente  
TAC Coelho Junior Informática ME 
 
Representante ausente  
E M Marques Informática EPP 
  
Representante ausente  
RP Licitações Comércio & Serviços Eireli 
 
Representante ausente  
High Tech Informática São Carlos Ltda ME 
 
Representante ausente  
Quadri Telecom Ltda ME  
 
Representante ausente  
IT2 Brasil Comercio de Equipamentos e Serviços de Informática Ltda EPP  
 
Representante ausente  
Athomoz Comércio de Produtos Eletrônicos Eireli, sem representante,  
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Representante ausente  
MBM Distribuição de Informática e Eletrônicos Ltda.  
 
 
ASSINAM: 
PREGOEIRA E A EQUIPE DE APOIO  
 
 
Claudiana dos Santos Veiga        
 
 
José Roberto de Andrade Salgueiro  
 
 
Adair Teixeira 
 
 
Paulo César Rosato 
 
 
José Marcel de Lima 


