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ATA DO PREGÃO ELETRÔNICO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 13/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 14/2022

Às 09:00 do dia 25/11/2022, reuniu-se o(a) Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar
os procedimentos relativos ao presente Pregão, Amparo legal Lei 10.520/2002 c/c Decreto 10.024/2019, cujo
objeto é (LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA IMPRESSÃO EM P&B E A CORES).
Inicialmente,  o(a)  Pregoeiro(a)  abriu  a  sessão  pública  em  atendimento  às  disposições  contidas  no  edital,
divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.  Ao final  do prazo previsto no edital,  foram
encerradas  as  ofertas  de  lance  e  dado  prosseguimento  aos  demais  tramites  do  processo  até  sua  fase  de
homologação.
As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso.
Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: 10/11/2022
Limite de impugnação: 22/11/2022
Final da Proposta/Início da Sessão: 25/11/2022 às 09:00

Esclarecimentos e Impugnações
Solicitação Resposta

Lote 1
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS - IMPRESSÃO EM P&B E EM CORES

Fornecedor: TOP CENTER TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF 04.270.051/0001-94

Data/hora de envio 24/11/2022 11:28:46 Avaliação da proposta: Classificado.

Descrição Quantidade Unidade de
Medida

Unitário
Proposto

1 - 3 (três) impressoras multifuncionais a laser colorida de média / grande capacidade; 30 (trinta) impressoras multifuncionais a
laser monocromáticas de pequena/média capacidade e software de gerenciamento de impressões, em obediência ao termo de
referência.

3 (três) impressoras multifuncionais a laser colorida de média / grande
capacidade; 30 (trinta) impressoras multifuncionais a laser
monocromáticas de pequena/média capacidade e software de
gerenciamento de impressões, em obediência ao termo de referência.

12 MÊS 6.875,00

Lances
Lote Etapa Fornecedor Valor do Lance Data/Hora

Lote 1 Aberta TOP CENTER TECNOLOGIA LTDA
04.270.051/0001-94 83.950,00 25/11/2022 10:05:17

Lote 1 Negociação TOP CENTER TECNOLOGIA LTDA
04.270.051/0001-94 82.500,00 25/11/2022 10:12:06

Chat
Apelido Mensagem Data/Hora

Pregoeiro(a) Bom dia Senhor Licitante. Meu nome é Beatriz Ponciano Santos e sou a pregoeira deste
certame. Seja bem-vindo e que tenhamos uma boa negociação .

25/11/2022
09:11:06
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Pregoeiro(a)

Publicidade: Iniciando os trabalhos esta pregoeira noticia que o extrato do edital,
convocando as empresas do ramo pertinente ao objeto licitado, foi publicado no Diário
Oficial do Legislativo, Edição nº 1.853, de 10/11/2022, no Diário Oficial do Município, Edição
nº 2.332, de 10/11/2022. O edital, na íntegra, foi inserido no site oficial desta Casa
Legislativa – www.camarasete.mg.gov.br – e na Plataforma Licitar Digital. A cópia integral
do instrumento convocatório foi afixada no quadro geral de avisos que se encontra no hal de
entrada desta Casa Legislativa. 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).

25/11/2022
09:12:03

Pregoeiro(a)
O pedido de esclarecimento foi respondido e divulgado no Diário Oficial do Legislativo,
edição nº 1.859-B, de 21/11/2022 e no Diário Oficial do Executivo, edição nº 2.337, de
21/11/2022, bem como inserido na Plataforma Licitar Digital. Não houve impugnação as
cláusulas do edital.

25/11/2022
09:12:24

Pregoeiro(a) Senhor licitante, aguarde um pouco que estarei fazendo a classificação da proposta. Solicito-
lhe que permaneça na sala de disputa.

25/11/2022
09:13:29

Sistema As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas. 25/11/2022
09:14:14

Pregoeiro(a) As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa. 25/11/2022
09:14:14

Pregoeiro(a)
Diante da manifestação técnica do Diretor do Departamento de Informática desta Casa
Legislativa, promovo a classificação da proposta comercial apresentada naquilo que tange
ao objeto licitado.

25/11/2022
09:55:51

Sistema Iniciada a fase de lances no lote 01 . Senhores fornecedores deem seus lances! 25/11/2022
09:56:19

Pregoeiro(a) Senhor licitante, a proposta está distante de nossa pretensão. Preciso que a mesma seja
reduzida.

25/11/2022
10:13:57

Fornecedor 1 Prezada Pregoeira, bom dia! Vamos conceder mais um desconto, porém a nossa margem já
está apertada.

25/11/2022
10:16:22

Pregoeiro(a) Senhor licitante, então apresente a proposta no campo disponível no sistema que irei
analisar.

25/11/2022
10:18:02

Fornecedor 1 Enviamos o nosso menor valor R$ 83.880,00 25/11/2022
10:18:58

Pregoeiro(a)
Senhor licitante, preciso que a proposta tenha uma redução considerável, isto porque em
consulta ao nosso setor financeiro deparei que o valor pago atualmente está aquém do valor
ofertado.

25/11/2022
10:22:54

Fornecedor 1
O valor pago atualmente refere-se a um processo de 5 anos atrás. O mercado hoje apresenta
uma outra realidade. E, o valor de referência do processo, está muito baixo referente ao
cenário atual.

25/11/2022
10:25:48

Fornecedor 1 Refizemos os nossos cálculos e conseguimos reduzir para R$ 82.800,00. 25/11/2022
10:31:27

Pregoeiro(a) Senhor licitante, agradeço a redução. Mas, por fim, podemos fechar em R$ 82.500,00? 25/11/2022
10:34:28

Fornecedor 1 Podemos sim. 25/11/2022
10:36:59

Pregoeiro(a) Senhor licitante, agradeço. 25/11/2022
10:39:09

Pregoeiro(a)

Senhor licitante, a fase de negociação está encerrada. Aceito a proposta ofertada, isto
porque, revendo a contratação anterior, deparei primeiramente que o objeto foi o mesmo
ora licitado. Contudo, naquela contratação o número de impressora monocromática foi 26
(vinte e seis) e posteriormente acrescida mais uma, totalizando 27 (vinte e sete), enquanto a
franquia para cópias coloridas foi de 1.500 com acréscimo para 2.000, de acordo com o
termo aditivo celebrado. Nestes autos, está sendo licitado 30 (trinta) impressoras
monocromáticas e a franquia das cópias coloridas passou para 3.000 (três mil).

25/11/2022
10:49:02

Sistema O fornecedor 01 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada
automaticamente com o valor unitário do melhor lance.

25/11/2022
10:50:06

Pregoeiro(a) Passarei agora a analisar os documentos necessários à fase de habilitação. Aguarde na sala
de disputa por favor.

25/11/2022
10:50:51
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Sistema

O fornecedor TOP CENTER TECNOLOGIA LTDA foi Habilitado com Ressalva no(s)
lote(s): 1.. Justificativa: Senhor licitante, solicito-lhe que seja anexado a certidão negativa de
débito municipal, uma vez que a que foi apresentada trata-se de "Documento Auxiliar da
Certidão de Quitação Plena Pessoa Jurídica", a qual não substitui a certidão, conforme
consta no rodapé do referido documento. A mesma pode ser retirada no site do município.
Isto feito, solicito informa a juntada e caso tenha algum impedimento, será concedido o
prazo de 5 dias úteis para a apresentação, uma vez que esta licitante está enquadrada na
categoria de empresa de pequeno porte.

25/11/2022
11:15:41

Pregoeiro(a) Senhor licitante é possível inserir na plataforma a certidão negativa de débito municipal
neste momento para que possamos dar prosseguimento ao processo?

25/11/2022
11:37:46

Fornecedor 1 O fornecedor 01 solicitou envio de mensagem. 25/11/2022
11:42:00

Sistema O fornecedor TOP CENTER TECNOLOGIA LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 1. 25/11/2022
11:42:04

Pregoeiro(a) O chat está aberto para todos os fornecedores. 25/11/2022
11:42:28

Fornecedor 1 Pregoeira, informamos que o documento solicitado foi anexado na plataforma. 25/11/2022
11:43:23

Pregoeiro(a) Ok licitante, já tive acesso e já promovi a habilitação da empresa. 25/11/2022
11:45:11

Pregoeiro(a)

Deliberação: Confrontando os documentos apresentados pela licitante proponente “Top
Center Tecnologia Ltda” com o que foi exigido no edital para esta fase, declaro-a habilitada,
considerando que foi apresentada toda documentação exigida. Registro que somado aos
documentos apresentados realizei consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(CNEP) e ao Cadastro de Empresas Inidômeas e Suspensas (CEIS), onde ficou constatado
que nenhum registro foi encontrado. Assim, declaro a licitante “Top Center Tecnologia
Ltda", vencedora deste certame licitatório, por ter atendido todas as exigências constantes
no edital.

25/11/2022
11:51:39

Sistema O fornecedor TOP CENTER TECNOLOGIA LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1.. 25/11/2022
11:52:35

Sistema O(s) Lote(s) 1., foi(ram) abertos para manifestação de intenção de recurso. Que deve ser
feita em até 10 minuto(s) - (Prazo final: 25/11/2022 12:03:03).

25/11/2022
11:53:03

Pregoeiro(a) Prazo para manifestar intenção de recurso administrativo está encerrado. 25/11/2022
12:07:06

Pregoeiro(a)
ATO DE ADJUDICAÇÃO: Tendo em vista que o prazo para manifestação do interesse em
interpor recurso administrativo transcorreu em branco, promovo a adjudicação do objeto à
licitante Top Center Tecnologia Ltda.

25/11/2022
12:09:58

Pregoeiro(a) Senhor licitante, vou suspender a sessão até as 14 horas, quando retornarei para conclusão
do processo.

25/11/2022
12:12:37

Pregoeiro(a) Senhor licitante, por favor queira desconsiderar a mensagem anterior. Houve um pequeno
equívoco no sistema, o que já foi superado. Vou dar prosseguimento.

25/11/2022
12:15:25

Pregoeiro(a)
ATO DE ADJUDICAÇÃO: Tendo em vista que o prazo para manifestação do interesse em
interpor recurso administrativo transcorreu em branco, promovo a adjudicação do objeto à
licitante Top Center Tecnologia Ltda.

25/11/2022
12:16:49

Pregoeiro(a)

Considerando que os trabalhos desta pregoeira estão concluídos, com o ato de adjudicação,
concedo vista à assessoria jurídica para que faça a análise final e emita o necessário parecer
jurídico referente à fase externa. Assim, declaro encerrada a presente sessão pública,
noticiando à licitante que acompanhe no chat os próximos andamentos processuais.
Agradeço a participação e tenha uma boa tarde.

25/11/2022
12:17:35

Pregoeiro(a)

ANÁLISE JURÍDICA: Trata-se de processo de licitação destinado à locação de impressoras
multifuncionais para as atividades deste Poder Legislativo. Concluída a sessão de
julgamento e adjudicado o objeto licitado, diante da ausência do interesse em apresentar
recurso, foi concedido vista dos autos a esta assessoria jurídica. Após análise completa dos
autos, verifica-se que o processo obedeceu a todas etapas da fase externa previstas no
artigo 4º da Lei nº 10.520, de 2002, notadamente no que tange aos incisos VI a XXI.
Destarte, restritos aos aspectos jurídico-formais, observados os apontamentos contidos
nesta manifestação e considerando que os trabalhos da pregoeira e equipe de apoio estão
concluídos, opino no sentido de inexistência de ilegalidade nos atos processuais adotados,
até o presente ato, salvo melhor juízo da autoridade competente, a qual não está vinculada à
presente manifestação técnica-jurídica. Encaminhe-se o processo à autoridade superior.

01/12/2022
13:30:07

Pregoeiro(a)
DECISÃO HOMOLOGATÓRIA: Satisfazendo à legislação aplicada ao presente processo (juízo da legalidade) e à
conveniência administrativa, HOMOLOGO o processo licitatório em comento através do qual selecionou a proposta
comercial apresentada pela licitante proponente TOP CENTER TECNOLOGIA LTDA, por ter atendido na plenitude as
exigências do edital regente do certame, nos termos da ata da sessão pública de julgamento.

01/12/2022
14:21:13
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Julgamento de Recursos
Solicitação Resposta

Lista de Classificação do Lote 1
Posição Fornecedor CPF/CNPJ Lance Final

1 TOP CENTER TECNOLOGIA LTDA 04.270.051/0001-94 82.500,00

Avisos do processo
Data / Hora Descrição

21/11/2022
14:56:07

RESPOSTA A QUESTIONAMENTO Nº 01/2022: A Câmara Municipal de Sete Lagoas, nos autos do processo
licitatório nº 14/2022, instaurado na modalidade pregão eletrônico nº 13/2022, cujo objeto é a locação de
impressoras multifuncionais para impressão em pretor e branco e em cores, torna público aos interessados a(s)
resposta(s) ao(s) questionamento(s) formulado(s), valendo para todos os efeitos legais. 1. Pergunta: Qual é a
empresa prestadora dos serviços atualmente? Resposta: A atual locadora dos equipamentos é a pessoa jurídica
Copiadora Top Center Comércio Ltda. Sete Lagoas, 2ª feira, 21 de novembro de 2022.Jaqueline Helena Alves -
Pregoeira.

25/11/2022
11:30:11

Senhor licitante (Top Center Tecnologia Ltda). Solicito-lhe que seja anexado a certidão negativa de débito
municipal, uma vez que a que foi apresentada trata-se de "Documento Auxiliar da Certidão de Quitação Plena
Pessoa Jurídica", a qual não substitui a certidão, conforme consta no rodapé do referido documento. A mesma
pode ser retirada no site do município. Isto feito, solicito informa a juntada e caso tenha algum impedimento,
será concedido o prazo de 5 dias úteis para a apresentação, uma vez que esta licitante está enquadrada na
categoria de empresa de pequeno porte.

25/11/2022
12:13:41 O(a) Pregoeiro(a) Jaqueline Helena Alves foi substituído por Beatriz Ponciano Santos.

25/11/2022
12:15:47

ATO DE ADJUDICAÇÃO: Tendo em vista que o prazo para manifestação do interesse em interpor recurso
administrativo transcorreu em branco, promovo a adjudicação do objeto à licitante Top Center Tecnologia Ltda.

25/11/2022
12:18:10

Considerando que os trabalhos desta pregoeira estão concluídos, com o ato de adjudicação, concedo vista à
assessoria jurídica para que faça a análise final e emita o necessário parecer jurídico referente à fase externa.
Assim, declaro encerrada a presente sessão pública, noticiando à licitante que acompanhe no chat os próximos
andamentos processuais. Agradeço a participação e tenha uma boa tarde.

01/12/2022
13:30:45

ANÁLISE JURÍDICA: Trata-se de processo de licitação destinado à locação de impressoras multifuncionais para
as atividades deste Poder Legislativo. Concluída a sessão de julgamento e adjudicado o objeto licitado, diante da
ausência do interesse em apresentar recurso, foi concedido vista dos autos a esta assessoria jurídica. Após
análise completa dos autos, verifica-se que o processo obedeceu a todas etapas da fase externa previstas no
artigo 4º da Lei nº 10.520, de 2002, notadamente no que tange aos incisos VI a XXI. Destarte, restritos aos
aspectos jurídico-formais, observados os apontamentos contidos nesta manifestação e considerando que os
trabalhos da pregoeira e equipe de apoio estão concluídos, opino no sentido de inexistência de ilegalidade nos
atos processuais adotados, até o presente ato, salvo melhor juízo da autoridade competente, a qual não está
vinculada à presente manifestação técnica-jurídica. Encaminhe-se o processo à autoridade superior.

01/12/2022
14:20:28

DECISÃO HOMOLOGATÓRIA: Satisfazendo à legislação aplicada ao presente processo (juízo da legalidade) e à
conveniência administrativa, HOMOLOGO o processo licitatório em comento através do qual selecionou a
proposta comercial apresentada pela licitante proponente TOP CENTER TECNOLOGIA LTDA, por ter atendido
na plenitude as exigências do edital regente do certame, nos termos da ata da sessão pública de julgamento.

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes
Adjudicação Homologação

Usuário Data/Hora Usuário Data/Hora

Lote 1 Beatriz Ponciano Santos 25/11/2022 12:15:47 Alcides Longo de Barros 01/12/2022 14:20:28

A geração dessa Ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Sete Lagoas, 01 de Dezembro de 2022.
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____________________________________________________
Beatriz Ponciano Santos – Pregoeiro(a)

____________________________________________________
Maria Elisa Alves de Oliveira - Equipe de Apoio

____________________________________________________
Beatriz Ponciano Santos - Equipe de Apoio


