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ATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES,
ABERTURA E JULGAMENTO DE SEU CONTEÚDO ENDEREÇADOS AO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2018, INSTAURADO NA MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2018, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS PARA A NOVA SEDE
DO PODER LEGISLATIVO.
Preâmbulo: Às 9h:15min do dia 3 (três) de setembro 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 818-B__, de 20/08/2018,
Diário Oficial do Município, Edição nº 1303, de 20/08/2018 e em jornal de
circulação diária no município (Diário Boca do Povo), edição 4.957,21/08/2018. 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.
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, conforme demonstra o relatório inserido nestes autos. Os
pedidos de esclarecimentos foram respondidos a tempo e modo. Não houve
impugnação às cláusulas do edital. Credenciamento: No dia e horário
designado no edital regente do certame sete empresas se apresentaram e
protocolaram, a tempo e modo, seus envelopes contendo a proposta comercial e
os documentos de habilitação, quais sejam: TARGET TECNOLOGIA E
INFORMÁTICA EIRELE - ME, nesta sessão representada pela Sr. Felipe Costa
Damasceno, portador do CPF nº 086.680.066-22 e da Carteira de Identidade nº
MG 15.420.848; CREATIVE INFORMÁTICA LTDA –EPP, nesta sessão representada
pela Sr. Deilson Caires Cardoso, portador do CPF nº 676.447.676-49 e da
Carteira de Identidade nº MG 3.750.191; 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 175527-88; ACCASTRO VENDAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME, nesta sessão representada pela Sr. Antônio Carlos de Castro, portador do
CPF nº 206.460.386-72 e da Carteira de Identidade nº MG 1.058.593; ADILSON
ANTÔNIO DE MORAIS JÚNIOR, nesta sessão representada pela Sr. Adilson
Antônio de Morais Júnior, portador do CPF nº 071.305.066-79 e da Carteira de
Identidade nº MG 10.070.799; GOMES & GARCIA INFORMÁTICA LTDA, nesta
sessão representada pela Sr. Josewesley Pereira, portador do CPF nº
217.559.306-15e da Carteira de Identidade nº M 0.131.150; LUDIMILA
APARECIDA DE SOUZA, nesta sessão representada pela Sr. Thiago Augusto de
Oliveira Santos, portador do CPF nº 065.634.276-50 e da Carteira de Identidade
__________________________________________________________________________________

Câmara Municipal de Sete Lagoas
ESTADO DE MINAS GERAIS
Av. Getúlio Vargas, 111 – Centro – Sete Lagoas / MG - CEP: 35700-046
Fone: 31 3779-6300 | www.setelagoas.mg.leg.br

nº DF/3197536. Presentes ainda a esta sessão o Sr. Eduardo Diniz de Freitas,
Diretor de Informática desta Casa Legislativa, que irá auxiliar a pregoeira na
análise das propostas comerciais, visto tratar-se de equipamento no qual ela não
detém conhecimento técnico, nos termos da Sessão VIII, nº 2 do edital regente 1
e o Sr. Paulo Fernando Lopes Melo, representante do Controle Interno deste
Poder Legislativo. Abertura do Envelope Propostas Comercial: Em seguida 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
TARGET TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELE - ME, apresentou a sua proposta
escrita no valor global de R$ 324.149,00 (trezentos e vinte e quatro mil cento e
quarenta em nove reais), para todos os itens/deixando de apresentar preços
para alguns itens. A licitante proponente CREATIVE INFORMÁTICA LTDA –EPP,
apresentou a sua proposta escrita no valor global de R$ 328.915,00 (trezentos e
vinte e oito mil novecentos e quinze reais), deixando de apresentar preços para
alguns itens. A licitante proponente VANESSA ANGÈLICA TEIXEIRA GONZAGA
AGUIAR - ME, apresentou a sua proposta escrita no valor global de R$
255.075,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil setenta e cinco reais), deixando de
apresentar preços para alguns itens. A licitante proponente ACCASTRO VENDAS E
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, apresentou a sua proposta escrita no
valor global de R$ 309.176,00 (trezentos e nove mil cento e setenta e seis reais),
deixando de apresentar preços para alguns itens. A licitante proponente
ADILSON ANTÔNIO DE MORAIS JÚNIOR, apresentou a sua proposta escrita no
valor global de R$ 52.099,00 (cinquenta e dois mil e noventa e nove reais), para
todos os itens/deixando de apresentar preços para alguns itens. A licitante
proponente GOMES & GARCIA INFORMÁTICA LTDA, apresentou a sua proposta
escrita no valor global de R$ 312.278,00 (trezentos e doze mil duzentos e
setenta e oito reais), deixando de apresentar preços para alguns itens. A licitante
proponente LUDIMILA APARECIDA DE SOUZA, apresentou a sua proposta escrita
no valor global de R$ 399.727,75 (trezentos e noventa e nove mil setecentos e
vinte e sete reais e setenta e cinco centavos), deixando de apresentar preços
para alguns itens. Em seguida a proposta comercial foi repassada para os
representantes das licitantes proponentes para conferência, as quais foram todas
rubricadas. Antes, porém, de iniciar a fase de lances, foi solicitado pelos
representantes das licitantes proponentes que diante da variação do dólar para
aquisição do objeto licitado que todas as propostas classificadas fossem para a
fase de lances, ainda que ultrapasse a margem dos 10% (dez por cento) sobre o
menor preço. Pela pregoeira foi dito que deferia o pedido, até mesmo porque
nenhum prejuízo trará para este órgão licitante, pelo contrário, a participação de
todos os licitantes na fase de lance possibilitará a seleção da melhor proposta
comercial para esta Casa Legislativa. Isto feito, a pregoeira, em obediência ao
comando da Seção IX do edital regente, após fazer a classificação da proposta
comercial e declarar a sua aceitabilidade, iniciou a fase de lances, os quais estão
registrados na planilha inserida aos autos e desta ata é parte integrante e
inseparável. Abertura do Envelope Documentação: Encerrado a fase de
1

A pregoeira poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal deste Poder Legislativo ou, ainda, de

pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão de aceitabilidade da proposta.
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lance, a pregoeira passou a abertura dos envelopes nº 2, contendo a
documentação necessária à fase de habilitação das licitantes proponentes que
ofertaram o menor preço na fase anterior. Analisando os documentos
apresentados pelos licitantes com o que foi exigido no edital a pregoeira delibera
no sentido de habilitar as licitantes proponentes Target Tecnologia e Informática
Eireli, Vanessa Angélica Teixeira Gonzaga Aguiar, Creative Informática Ltda,
Adilson Antônio de Morais Júnior, Ludimila Aparecida de Souza e AcCastro Vendas
e Serviços de Informática Ltda, por terem atendidos na íntegra os documentos
exigidos para esta fase. Registre-se que a licitante proponente Target Tecnologia
e Informática Eireli apresentou a certidão municipal com data de validade
vencida. Entretanto, por enquadrar-se como microempresa, nos termos do art.
43 da Lei Complementar nº 123, de 2006, a ela foi concedido o prazo de 5
(cinco) dias úteis para regularizar a situação, sob pena de ser declarada a sua
inabilitação no certame. Em seguida todos os documentos de habilitação foram
rubricados pela pregoeira, equipe de apoio e pelos representantes das licitantes
proponentes. 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 seguintes licitantes proponentes:
Target Tecnologia e Informática Eireli que irá fornecer os itens 01, 02, 03, 04, 06
e 26, da planilha de quantitativos ao preço global de R$ 224.065,00 (duzentos e
vinte e quatro mil sessenta e cinco reais); Vanessa Angélica Teixeira Gonzaga
Aguiar que irá fornecer os itens 07, 11, 13 e 18, da planilha de quantitativos, ao
preço global de R$ 40.799,00 (quarenta mil setecentos e noventa e nove reais);
Creative Informática Ltda que irá fornecer os itens 05, 08, 14 e 19, da planilha
de quantitativos, ao preço global de R$ 10.375,50 (dez mil trezentos e setenta e
cinco mil e cinquenta centavos); Adilson Antônio de Morais Júnior que irá
fornecer os itens 17 e 18, da planilha de quantitativos, ao preço global de R$
5.869,00 (cinco mil oitocentos e sessenta e nove reais); Ludimila Aparecida de
Souza que irá fornecer os itens 10, 12 e 27, da planilha de quantitativos, ao
preço global de R$ 9.234,96 (nove mil duzentos e trinta e quatro reais e noventa
e seis centavos) e AcCastro Vendas e Serviços de Informática Ltda que irá
fornecer os itens 23, 24 e 25, da planilha de quantitativos, ao preço global de R$
9.734,00 (nove mil setecentos e trinta e quatro reais). Foram declarados
fracassados, diante da deserção e desclassificação da proposta, os seguintes
itens: 09, 15, 16, 20/22, 28 e 29/31. Fase Recursal: Franqueada a palavra aos
representantes das licitantes proponentes para que utilizassem o direito de
manifestar e motivar a intenção de recorrer, o Sr. Josewesley Pereira,
representante da licitante proponente Gomes & Garcia Informática Ltda assim
manifestou: “que a licitante Target Tecnologia e Informática Eireli não
apresentou para o item 03 da planilha de quantitativos a documentação técnica
original do fabricante do computador, que demonstre atender as exigências do
edital, que seja ainda concedido o prazo de três dias, contados desta data, para
apresentação das razões de recurso”. Os demais representantes não
manifestaram interesse em interpor recurso administrativo. Aguarde-se o
transcurso do prazo recursal somente e tão somente em relação ao item 03 da
planilha de quantitativos. Adjudicação: Tendo em vista que não houve
manifestação dos demais representantes das licitantes proponente m interpor
recurso administrativo quanto aos demais itens licitados, esta pregoeira, com
__________________________________________________________________________________

Câmara Municipal de Sete Lagoas
ESTADO DE MINAS GERAIS
Av. Getúlio Vargas, 111 – Centro – Sete Lagoas / MG - CEP: 35700-046
Fone: 31 3779-6300 | www.setelagoas.mg.leg.br

exceção ao item 03 da planilha de quantitativos, delibera no sentido de adjudicar
os demais itens em favor de suas respectivas licitantes proponentes.
Encerramento: Pela pregoeira foi determinada a suspensão da presente sessão
pública, pelo prazo de 30 (trinta) minutos, necessários à lavratura da presente
ata. Retornando aos trabalhos esta ata foi lida, aprovada pelos presentes.
Registre-se que diante do avançado da hora (15h:00min) os representantes das
licitantes proponentes solicitaram a retirada alegando compromissos assumidos,
o que foi deferido pela pregoeira, razão pela qual não estando assinando a
presente ata, conforme demonstra a solicitação inclusa aos autos. Nada mais a
tratar, a pregoeira agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a
presente sessão pública.

JAQUELINE HELENA ALVES – Pregoeira

MARIA ELISA ALVES DE OLIVEIRA – Equipe de Apoio

DEISE STEPHANIE FERREIRA DA SILVA – Equipe de Apoio

PAULO FERNANDO LOPES MELO - Controle Interno

EDUARDO DINIZ FREITAS - Diretor de informática
TARGET TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELE – ME
Felipe Costa Damasceno
CREATIVE INFORMÁTICA LTDA –EPP -Deilson Caires Cardoso
VANESSA ANGÈLICA TEIXEIRA GONZAGA AGUIAR – ME - Eduardo H. Ferreira Mangni
ACCASTRO VENDAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME
Antônio Carlos de Castro
ADILSON ANTÔNIO DE MORAIS JÚNIOR
Adilson Antônio de Morais Júnior
GOMES & GARCIA INFORMÁTICA LTDA
Josewesley Pereira
LUDIMILA APARECIDA DE SOUZA
Thiago Augusto de Oliveira Santos
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