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ATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, ABERTURA E 
JULGAMENTO DE SEU CONTEÚDO ENDEREÇADOS AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
34/2018, INSTAURADO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2018, CUJO 
OBJETO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICO  
PARA A NOVA SEDE. 
 
 
 
 
 
 

Preâmbulo: Às 13h:30min do dia 23 (vinte e três) de outubro do ano de 2018 (dois 
mil e dezoito), na Escola do Legislativo Municipal de Sete Lagoas, reuniu a pregoeira e sua 
equipe de apoio, nomeados que foram pelo Ato nº 24.876, de 02 de janeiro de 2018, para 
proceder ao recebimento dos envelopes, a abertura e julgamento de seu conteúdo, referente 
ao processo licitatório em referência. Publicidade: Dando início aos trabalhos a pregoeira 
verificou que o extrato do edital, convocando as empresas do ramo pertinente ao objeto 
licitado, foi publicado no Diário Oficial do Legislativo, Edição nº 853, de 09.10.2018, Diário 
Oficial do Executivo, Edição nº 1.338, de 09.10.2018 e em jornal de circulação diária no 
município (Diário Boca do Povo), edição 4.992, de 10.10.2018. O edital, na íntegra, foi 
inserido no site oficial – www.camarasete.mg.gov.br –, e cópia integral do instrumento 
convocatório foi afixada no quadro geral de avisos que se encontra no hal de entrada desta 
Casa Legislativa e no quadro de aviso dos respectivos andares foi afixado o extrato de 
convocação, conforme certidão constante nos autos. Assim foi cumprido o disposto no artigo 
4º, inciso I da Lei Nacional nº 10.520, de 2002 e artigo 8º, § 1º, inciso IV da Lei Nacional nº 
12.527, de 2011 (Lei de Acesso à Informação). Diante da publicidade concedida ao certame 
empresas retiraram o edital no site oficial desta Casa, conforme demonstra o relatório 
inserido aos autos. O pedido de esclarecimento foi respondido e inserido no site oficial. Não 
houve impugnação ao edital. Credenciamento: No dia e horário designado no edital regente 
do certame 08 (oito) empresas se apresentaram e protocolaram, a tempo e modo, seus 
envelopes contendo a proposta comercial e os documentos de habilitação, quais sejam: 
DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA, nesta sessão representada pela Sr. Carlos 
Alexandre Sousa Ferreira, portadora do CPF nº 080.818.516-07 e da Carteira de Identidade 
nº MG 12.933.004, ELCIONE G. PEREIRA DA SILVA, neste ato representada pelo Sr. 
Thiago Guilherme Soares de Souza, portador do CPF nº 094.872.106-52 e da Carteira de 
Identidade nº MG 13.330.771; LUDIMILA APARECIDA DE SOUZA, nesta sessão pública 
sem representante; AR CARTUCHOS LTDA - ME, nesta sessão representada pela Sr. 
Odemar Mendes Ribeiro, portadora do CPF nº 616.614.146-72 e da Carteira de Identidade 
nº MG 2.239.877; PORTAL INFORMÁTICA LTDA - ME, nesta sessão representada pela Sr. 
Adeil Ferreira da Silva Abreu, portador do CPF nº 861.693.436-72 e da Carteira de 
Identidade nº M 6.188.541; VANESSA ANGÈLICA TEIXEIRA GONZAGA AGUIAR - ME, 
nesta sessão representada pela Sr. Eduardo Henrique Ferreira Mangni, portador do CPF nº 
115.051.586-48 e da Carteira de Identidade nº MG 175.527-88; MPA EMPREENDIMENTOS 
EIRELI - ME, nesta sessão representada pela Sr. Leonardo Gomes de Oliveira , portador do 
CPF nº 128.636.626-60 e da Carteira de Identidade nº MG 19.140.669 e MOURA E MOURA 
INFORMÁTICA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, nesta sessão pública sem representante. 
Apresentado os documentos para esta fase do certame a pregoeira declara credenciado os 
representantes das licitantes proponentes estando eles aptos a representarem suas 
respectivas constituintes. Neste instante foi encerrado a fase de credenciamento. Presentes, 
ainda, a esta sessão o Sr. Eduardo Diniz Freitas, Diretor de Informática desta Casa. 
Abertura do Envelope Propostas Comercial: Encerrado o ato de credenciamento, a 
pregoeira, equipe de apoio e representantes das licitantes proponentes conferiram os lacres 
dos envelopes e constataram a sua inviolabilidade, apondo a necessária rubrica. Feito isto, 
a pregoeira passou à abertura dos Envelopes nº 01 contendo a proposta comercial escrita, 
constatando. A licitante proponente Digital Informática e Tecnologia Ltda, apresentou a sua 
proposta escrita no valor global de R$ 55.759,00 (cinquenta e cinco mil setecentos e 
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cinquenta e nove reais), referente a todos os itens da planilha de quantitativo, para 
pagamento, prazo de execução, validade da proposta e condições de execução de acordo 
com o exigido no edital, notadamente no termo de referência; Elcione G. Pereira da Silva, 
apresentou a sua proposta escrita no valor global de R$ 27.990,33 (vinte e sete mil 
novecentos e noventa reais e trinta e três centavos), referente a todos os itens da planilha 
de quantitativo, para pagamento, prazo de execução, validade da proposta e condições de 
execução de acordo com o exigido no edital, notadamente no termo de referência; AR 
Cartuchos Eireli, apresentou a sua proposta escrita no valor global de R$ 40.100,00 
(quarenta mil e cem reais), referente a todos os itens da planilha de quantitativo, para 
pagamento, prazo de execução, validade da proposta e condições de execução de acordo 
com o exigido no edital, notadamente no termo de referência; Vanessa Teixeira Gonzaga 
Aguiar, apresentou a sua proposta escrita no valor global de R$ 39.500,00 (trinta e nove mil 
e quinhentos reais), referente a todos os itens da planilha de quantitativo, para pagamento, 
prazo de execução, validade da proposta e condições de execução de acordo com o exigido 
no edital, notadamente no termo de referência; MPA Empreendimentos Eireli, apresentou a 
sua proposta escrita no valor global de R$ 50.172,62 (cinquenta mil cento e setenta e dois 
reais e sessenta e dois centavos), referente a todos os itens da planilha de quantitativo, para 
pagamento, prazo de execução, validade da proposta e condições de execução de acordo 
com o exigido no edital, notadamente no termo de referência; Portal Informática Comércio e 
Serviços Ltda, apresentou a sua proposta escrita no valor global de R$ 45.925,88 (quarenta 
e cinco mil novecentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos), referente a todos os 
itens da planilha de quantitativo, para pagamento, prazo de execução, validade da proposta 
e condições de execução de acordo com o exigido no edital, notadamente no termo de 
referência; Ludmila Aparecida de Souza, apresentou a sua proposta escrita no valor global 
de R$ 32.827,50 (trinta e dois mil oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), 
referente a todos os itens da planilha de quantitativo, para pagamento, prazo de execução, 
validade da proposta e condições de execução de acordo com o exigido no edital, 
notadamente no termo de referência; Moura e Moura Informática e Empreendimentos Eireli, 
apresentou a sua proposta escrita no valor global de R$ 13.707,06 (treze mil setecentos e 
sete mil e seis centavos), referente a todos os itens da planilha de quantitativo, para 
pagamento, prazo de execução, validade da proposta e condições de execução de acordo 
com o exigido no edital, notadamente no termo de referência. Em seguida a proposta 
comercial foi repassada para os representantes das licitantes proponentes para conferência, 
as quais foram rubricadas. Neste instante a pregoeira, diante da manifestação dos 
representantes das licitantes proponentes resolveu desclassificar o item 01, das licitantes 
proponentes Ludmila Aparecida de Souza, Digital Informática e Tecnologia Ltda, MPA 
Empreendimentos Eireli, Elcione G. Pereira da Silva e Vanessa Angélica Teixeira Gonzaga 
Aguiar e os itens 03, 04, e 05 da licitante Elcione G. Pereria da Silva. Ato contínuo, a 
pregoeira passou à fase de lance, os quais encontram registrados na planilha em anexo e é 
parte integrante e inseparável deste processo. Abertura do Envelope Documentação: 
Encerrado a fase de lance, a pregoeira passou a abertura dos envelopes nº 2, contendo a 
documentação necessária à fase de habilitação das licitantes proponentes que ofertaram, na 
fase anterior, o menor preço. Analisando os documentos apresentados pelas licitantes com 
o que foi exigido no edital a pregoeira delibera no sentido de habilitar as licitantes 
proponentes Vanessa Angélica Teixeira Gonzaga Aguiar, MPA Empreendimentos Eireli e 
Portal Informática Comércio e Serviços Ltda porque apresentaram na integra os documentos 
para este fim. Em seguida todos os documentos de habilitação foram rubricados pela 
pregoeira, equipe de apoio e pela representante da licitante proponente. Deliberação da 
pregoeira: Tendo em vista que o processo obedeceu aos tramites da legislação aplicada, a 
pregoeira declara como vencedoras do presente certame licitatório as licitantes proponentes 
Portal Informática Comércio e Serviços Ltda, que irá fornecer o item 1 da planilha de 
quantitativos ao preço global de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), MPA 
Empreendimentos Eireli irá fornecer o item 2 da planilha de quantitativos ao preço global de 
R$ 13.704,00 (treze mil setecentos e quatro reais) e a Vanessa Angélica Teixeira Gonzaga 
Aguiar que irá fornecer os itens 3, 4 e 5 da planilha de quantitativos ao preço global de R$ 
12.750,00 (doze mil setecentos e cinquenta reais), todas elas nas condições constantes no 
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edital regente do certame e na sua proposta comercial. Fase Recursal: Franqueada a 
palavra aos representantes das licitantes proponentes para que utilizassem o direito de 
manifestar e motivar a intenção de recorrer, não houve contrariedade ao presente 
julgamento. Adjudicação: Não havendo manifestação de interposição de recurso 
administrativo a pregoeira delibera no sentido de adjudicar o objeto licitado às licitantes 
proponentes declaradas vencedoras deste certame. Encerramento: Pela pregoeira foi 
determinada a suspensão da presente sessão pública, pelo prazo de 15 (quinze) minutos, 
necessários à lavratura da presente ata. Retornando aos trabalhos esta ata foi lida, 
aprovada e por todos assinada, quando então, nada mais a tratar, a pregoeira agradeceu a 
presença de todos e deu por encerrada a presente sessão pública. 

 
 

 
JAQUELINE HELEN ALVES – Pregoeira 
 
 
DEISE STEPHANIE FERREIRA DA SILVA – Equipe de Apoio 
 
 
MARIA ELISA ALVES DE OLIVEIRA – Equipe de Apoio 
 
 
DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA 
Carlos Alexandre Sousa Ferreira 
 
 
ELCIONE G. PEREIRA DA SILVA 
Thiago Guilherme Soares de Souza 
 
 
AR CARTUCHOS LTDA – ME 
Odemar Mendes Ribeiro 
 
 
PORTAL INFORMÁTICA LTDA – ME 
Adeil Ferreira da Silva Abreu 
 
 
VANESSA ANGÈLICA TEIXEIRA GONZAGA AGUIAR – ME 
Eduardo Henrique Ferreira Mangni 
 
 
MPA EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME 
Leonardo Gomes de Oliveira 
 
 
 
EDUARDO DINIZ FREITAS 
Diretor Departamento de Informática 


