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ATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, ABERTURA E JULGAMENTO DE 
SEU CONTEÚDO ENDEREÇADOS AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2018, INSTAURADO NA 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2018, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA DA NOVA SEDE DA CÂMARA 
MUNICIPAL. 
 
 

Preâmbulo: Às 9h:15min do dia 12 de novembro 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 883, de 27.11.2018, Diário Oficial do Município, Edição nº 
1.367, de 27.11.2018 e em jornal de circulação diária no município (Diário Boca do Povo), edição 5.022, de 
28.11.2018. 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 diversas empresas retiraram o edital no site oficial, conforme demonstra o relatório inserido nestes 
autos. Não houve pedido de esclarecimento em relação às cláusulas do edital e nem impugnação. 
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: SEGMENTO DIGITAL COMÉRCIO LTDA, nesta sessão representada 
pelo Sr. Marcos Antônio Lopes Lage, portador do CPF nº 451.751.446-34 e da Carteira de Identidade nº M 
2.343.403; TAJE - ELCIONE G. PEREIRA DA SILVA, nesta sessão representada pelo Sr. Thiago Guilherme 
Soares de Souza , portador do CPF nº 094.872.106-52 e da Carteira de Identidade nº 13.330.771; MARIA 
ANTONIETA SILVA CAMPOLINA, nesta sessão representada pelo Alisson de Freitas Barcelos, portador do 
CPF nº 026.975.266-84 e da Carteira de Identidade nº MG 7.500.7358; CLIPS SETE LTDA, nesta sessão 
representada pelo Sr. Leandro César Vasconcelos, portador do CPF nº 095.779.426-60 e da Carteira de 
Identidade nº MG 12.399.816; AR CARTUCHOS EIRELI, nesta sessão representada pelo Sr. Alvimar Mendes 
Ribeiro, portador do CPF nº 737.347.136-68 e da Carteira de Identidade nº M 2.239.876; TARGET 
TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELE, nesta sessão representada pelo Sr. Felipe Costa Damasceno, 
portador do CPF nº 086.680.066-22 e da Carteira de Identidade nº MG 15.420.848; JOÃO FRANCISCO 
BRÁULIO, nesta sessão representada pelo Sr. Eduardo Henrique Ferreira Mangni , portador do CPF nº 
115.051.586-48 e da Carteira de Identidade nº MG 11505158648; DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA 
LTDA, nesta sessão representada pelo Sr. Carlos Alexandre Sousa Ferreira, portador do CPF nº 080.818.516-
07 e da Carteira de Identidade nº MG 12.933.004. Presentes ainda a esta sessão o Sr. Eduardo Diniz Freitas e 
o Sr. Wellington Pereira da Fonseca Júnior, Diretor do Departamento de Informática e Técnico em Sistema de 
Informação, respectivamente e o Sr. Jorge Roberto da Silva, representante do Controle Interno. 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 AR CARTUCHOS EIRELI, apresentou a sua proposta escrita no valor 
global de R$ 289.780,00 (duzentos e oitenta e nove mil setecentos e oitenta reais), apresentando preço para 
todos os itens da planilha de quantitativos, para pagamento, prazo de entrega e validade da proposta comercial 
de acordo com as exigências do edital. A licitante proponente DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA, 
apresentou a sua proposta escrita no valor global de R$ 291.758,66 (duzentos e noventa e um mil setecentos e 
cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) apresentando preço para todos os itens da planilha de 
quantitativos, para pagamento, prazo de entrega e validade da proposta comercial de acordo com as 
exigências do edital. A licitante proponente MARIA ANTONIETA SILVA CAMPOLINA, apresentou a sua 
proposta escrita no valor global de R$ 259.935,00 (duzentos e cinquenta e nove mil novecentos e trinta e cinco 
reais), apresentando preço para todos os itens da planilha de quantitativos, para pagamento, prazo de entrega 
e validade da proposta comercial de acordo com as exigências do edital. A licitante proponente SEGMENTO 
DIGITAL COMÉRCIO LTDA, apresentou a sua proposta escrita no valor global de R$ 233.400,00 (duzentos e 
trinta e três mil e quatrocentos reais), apresentando preço para todos os itens da planilha de quantitativos, para 
pagamento, prazo de entrega e validade da proposta comercial de acordo com as exigências do edital. A 
licitante proponente TAJE - ELCIONE G. PEREIRA DA SILVA, apresentou a sua proposta escrita no valor 
global de R$ 212.003,64 (duzentos e doze mil três reais e sessenta e quatro centavos), apresentando preço 
para todos os itens da planilha de quantitativos, para pagamento, prazo de entrega e validade da proposta 
comercial de acordo com as exigências do edital. A licitante proponente TARGET TECNOLOGIA E 
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INFORMÁTICA EIRELI, apresentou a sua proposta escrita no valor global de R$ 248.760,00 (duzentos e 
quarenta e oito mil setecentos e sessenta reais), apresentando preço para todos os itens da planilha de 
quantitativos, para pagamento, prazo de entrega e validade da proposta comercial de acordo com as 
exigências do edital. A licitante proponente JOÃO FRANCISCO BRÁULIO, apresentou a sua proposta escrita 
no valor global de R$ 242.800,00 (duzentos e quarenta e dois mil e oitocentos reais), não apresentando preço 
para o item 03 da planilha de quantitativos, para pagamento, prazo de entrega e validade da proposta 
comercial de acordo com as exigências do edital. A licitante proponente CLIPS SETE LTDA, apresentou a sua 
proposta escrita no valor global de R$ 219.393,58 (duzentos e dezenove mil trezentos e noventa e três reais e 
cinquenta e oito centavos), apresentando preço para todos os itens da planilha de quantitativos, para 
pagamento, prazo de entrega e validade da proposta comercial de acordo com as exigências do edital. Em 
seguida a proposta comercial foi repassada para os representantes das licitantes proponentes para 
conferência, as quais foram todas rubricadas. Franqueada a palavras aos representantes o Sr. Alisson de 
Freitas Barcelos manifestou no seguinte sentido: “Requer do Diretor de Informática que atente para a 
apresentação de algumas propostas comerciais no que tange ao certificado, a potência da geração do 
processados e o número de portas do switch, pois, houve apresentação de duas portas enquanto o edital exige 
quatro portas”. Não houve mais manifestações dos demais representantes. Feito isto, a pregoeira encaminhou 
as propostas comerciais para o diretor de informática desta Casa para que pudesse auxiliá-la na decisão de 
aceitabilidade das propostas, quando então a presente sessão pública foi suspensa pelo tempo de 30 (trinta) 
minutos. Retornando os trabalhos a pregoeira, escorada na manifestação da Diretoria de Informática, delibera 
no seguinte sentido: quanto a licitante Clips Sete Ltda foi detectado que, para o item 01 da planilha de 
quantitativos, a geração do processador está inferior à solicitada no edital, ou seja, não obstante ter 
apresentado processador de 8ª geração no manual anexo à referida proposta consta 7ª geração. O 
descompasso da geração interferirá no desempenho do equipamento. Em razão disso fica desclassificado o 
item 1 apresentado pela referida licitante proponente Clips Sete Ltda. A licitante proponente Taje – Elcione G. 
Pereira da Silva teve sua proposta comercial desclassificada na íntegra, isto porque não foi atendido o subitem 
2.2, Seção VII do edital regente, visto que não apresentou manual nem catálogo técnico do fabricante que 
comprove todas as funcionalidades e características técnicas dos equipamentos solicitados. No mesmo sentido 
fica desclassificado o item 01, da planilha de quantitativos, apresentado pela licitante proponente AR 
Cartuchos Eireili, isto porque não foi apresentado nem manual e nem catálogo do equipamento, contrariando 
assim o comando editalício. Por fim, constatou-se igualmente que a proposta comercial da licitante proponente 
Maria Antonieta Silva Campolina será desclassificada no que tange ao item 01 da planilha de quantitativos, 
visto que o catálogo apresentado diverge da descrição apresentada na proposta escrita, uma vez que no 
manual por ela apresentado, em relação a este item, consta “Processador Core i3”, enquanto no edital 
solicitado “Processador Core i5”, não obstante ser esta a descrição na proposta escrita. Quanto ao item 02 da 
planilha de quantitativos, no tocante as características das portas SFP, constou no edital que o licitante deveria 
apresentar proposta para quatro portas. Entretanto, o produto não dispõe desta configuração, ou seja, existindo 
somente com duas portas. Não obstante todos os licitantes terem apresentado com duas portas, mas 
entendendo que contrariou a exigência do edital, a pregoeira deliberou no sentido de promover a 
desclassificação de todas as propostas para o referido item, até porque o diretor de informática reconheceu 
que ocorreu um equívoco na descrição do produto, o que certamente interferiu na elaboração da proposta 
comercial. O Sr. Leandro César Vasconcelos solicitou a palavra e manifestou que “não concordava com os 
argumentos do diretor de informática pela desclassificação do item 01 de sua proposta comercial”. As demais 
licitantes proponentes por ter atendido na íntegra as exigências do edital naquilo que tange à comprovação das 
especificações foram aceitas e classificadas para a fase seguinte. Deliberado neste sentido, 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 
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 a licitante proponente João Francisco Bráulio. A licitante proponente AR Cartuchos Eireli, por ter 
apresentado a certidão de débito municipal com data de validade vencida foi inabilitada. 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. Na própria sessão o representante manifestou que já estava de posse da certidão 
atualizada, quando então apresentou-a para a pregoeira, tendo sido declarada habilitada 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: JOÃO FRANCISCO BRÁULIO que irá fornecer o item 01 da 
planilha de quantitativos ao preço global de R$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais), nas condições 
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constantes na sua proposta comercial escrita e AR CARTUCHOS EIRELI que irá fornecer o item 02 da planilha 
de quantitativos ao preço global de R$ 756,00 (setecentos e cinquenta e seis reais), nas condições constantes 
na sua proposta comercial escrita. Foi declarado fracassado o item 02 diante da desclassificação das 
propostas comerciais. 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. Carlos Alexandre Souza 
Ferreira manifestou no seguinte sentido: “Que irá interpor recurso administrativo quanto ao julgamento do item 
01 da planilha de quantitativos e que a motivação será apresentada nas razões recursais dentro do prazo lega”. 
Entre os demais reinou silêncio. Pela pregoeira foi determinado que respeitasse o prazo para interposição de 
recurso devendo o processo ser suspenso até decisão final do recurso. 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 e assinada pelos presentes, 
registrando que os representantes que não assinam a presente ata é porque se ausentaram antes do 
encerramento desta sessão. Nada mais a tratar, a pregoeira agradeceu a presença de todos e deu por 
encerrada a presente sessão pública. 
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