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ATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, ABERTURA E 

JULGAMENTO DE SEU CONTEÚDO ENDEREÇADOS AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 

24/2019, INSTAURADO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2019, CUJO 

OBJETO É A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TV.. 

 

 

 

 

Preâmbulo: Às 8h:30min do dia 06 de novembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), 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 2019, 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 1.102, de 

18/10/2019, Diário Oficial do Município, Edição nº 1.582, de 18/10/2019. 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 esclarecimentos e nem impugnação às cláusulas 

do edital. Credenciamento: No dia e horário designado no edital regente do certame 12 (doze) 

empresa(s) se apresentou(aram) e protocolou(aram), a tempo e modo, seus envelopes contendo a 

proposta comercial e os documentos de habilitação, qual(is) seja(m): 1) DIGITAL INFORMÁTICA E 

TECNOLOGIA LTDA, nesta sessão representada pelo Sr. Hilton José de Faria Neto, portador do CPF 

nº 083.076.136-55 e da Carteira de Identidade nº MG-13.531.962; 2) MARIA ANTONIETA SILVA 

CAMPOLINA, nesta sessão representada pelo Sr. Alisson de Freitas Barcelos, portador do CPF nº 

026.975.266-84 e da Carteira de Identidade nº MG-7.500.735; 3) PAMPULHA SERVIÇOS DE 

INFORMÁTICA EIRELI, nesta sessão representada pelo Sr. Hilson Lutz Cacique de Souza, portador 

do CPF nº 745.289.557-68 e da Carteira de Identidade nº MG-15.389.724; 4) ADILSON ANTÔNIO DE 

MORAIS JÚNIOR, nesta sessão representada pelo Sr. Adilson Antônio de Morais Júnior, portador do 

CPF nº 071.305.066-79 e da Carteira de Identidade nº MG-10.070.799; 5) TARGET TECNOLOGIA E 

INFORMÁTICA EIRELI, 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; 6) ANDRÉ MENDES DA SILVA, 

nesta sessão representada pelo Sr. André Mendes da Silva, portador do CPF nº 040.139.716-58 e da 

Carteira de Identidade nº MG-11.040.129; 7) INFORMÁTICA.COM LTDA, nesta sessão representada 

pelo Sr. Marcelo José de Lima, portador do CPF nº 088.505.276-59 e da Carteira de Identidade nº MG-

15.582.440; 8) L&A MERCANTIL LTDA, nesta sessão representada pelo Sr. Alexandre José Porto 

Bonfim, portador do CPF nº 706.918.006-34 e da Carteira de Identidade nº M-4.000.234; 9) LICITA 

BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI, nesta sessão representada pelo Sr. Deilson Caires 

Cardoso, portador do CPF nº 676.447.676-49 e da Carteira de Identidade nº MG-3.750.191; 10) 

DATACOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM EIRELI, nesta sessão representada 

pela Sra. Marilac Aparecida de Almeida, portadora do CPF nº 682.332.726-04 e da Carteira de 

http://www.camarasete.mg.gov.br/
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Identidade nº M-4.354.210; 11) 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-17.552.788; 12) GOMES & GARCIA INFORMÁTICA LTDA, nesta sessão representada pelo Sr. 

Rafael Raoni Moraes Oliveira, portador do CPF nº 074.024.666-63 e da Carteira de Identidade nº MG-

13.338.946. Inicialmente a pregoeira noticiou aos presentes que esta sessão pública estava sendo 

transmitida ao vivo através da rede mundial de computadores, oportunidade na qual os presentes, sem 

exceção, permitiram a exibição de suas imagens e desde já manifestaram nada pleitear seja a que título 

for. Foi noticiado aos representantes das licitantes proponentes que os questionamentos formulados 

foram respondidos e dada a necessária publicidade com a inserção no site desta Casa e no Diário 

Oficial Eletrônico do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Não houve impugnação ao Edital. Nesta 

oportunidade, de comum acordo entre os licitantes, foi nomeada uma comissão que se encarregará de 

rubricar as propostas e os documentos de habilitação, composta pelos seguintes integrantes: Hilton 

José de Faria Neto, Deilson Caires Cardoso e Marcelo José de Lima. Não obstante a constituição da 

comissão todos os representantes terão vista das propostas e dos documentos de habilitação. Abertura 

do Envelope Propostas Comercial: Em seguida a pregoeira, equipe de apoio e representante(s) da(s) 

licitante(s) proponente(s) 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$ 463.264,18 (quatrocentos e sessenta e três mil 

duzentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos), 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$ 340.354,00 (trezentos e 

quarenta mil trezentos e cinquenta e quatro reais), para pagamento, prazo de entrega e validade da 

proposta comercial de acordo com as exigências do edital. A licitante proponente Pampulha Serviços 

de Informática Eireli, apresentou a sua proposta escrita no valor global de R$ 419.741,00 

(quatrocentos e dezenove mil setecentos e quarenta e um reais), para pagamento, prazo de entrega e 

validade da proposta comercial de acordo com as exigências do edital. A licitante proponente Adilson 

Antônio de Moraes Junior, apresentou a sua proposta escrita no valor global de R$ 305.710,00 

(trezentos e cinco mil setecentos e dez reais), para pagamento, prazo de entrega e validade da proposta 

comercial de acordo com as exigências do edital. A licitante proponente Target Tecnologia e 

Informática Eireli, apresentou a sua proposta escrita no valor global de R$ 185.795,00 (cento e oitenta 

e cinco mil setecentos e noventa e cinco reais), para pagamento, prazo de entrega e validade da 

proposta comercial de acordo com as exigências do edital. A licitante proponente André Mendes da 

Silva, apresentou a sua proposta escrita no valor global de R$ 49.200,00 (quarenta e nove mil e 

duzentos reais), para pagamento, prazo de entrega e validade da proposta comercial de acordo com as 

exigências do edital. A licitante proponente Informática.com Ltda, apresentou a sua proposta escrita no 

valor global de R$ 231.320,00 (duzentos e trinta e um mil trezentos e vinte reais), para pagamento, 

prazo de entrega e validade da proposta comercial de acordo com as exigências do edital. A licitante 

proponente L&A Mercantil Ltda, apresentou a sua proposta escrita no valor global de R$ 17.390,00 

(dezessete mil trezentos e noventa reais), para pagamento, prazo de entrega e validade da proposta 

comercial de acordo com as exigências do edital. A licitante proponente Licita Brasil Soluções em 

Tecnologia Eireli, apresentou a sua proposta escrita no valor global de R$ 276.164,00 (duzentos e 

setenta e seis mil cento e sessenta e quatro reais), para pagamento, prazo de entrega e validade da 

proposta comercial de acordo com as exigências do edital. A licitante proponente Datacop Comércio e 
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Serviços de Microfilmagem Eireli, apresentou a sua proposta escrita no valor global de R$ 5.822,00 

(cinco mil oitocentos e vinte e dois reais), 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$ 247.800,00 (duzentos e quarenta e sete mil 

oitocentos reais), para pagamento, prazo de entrega e validade da proposta comercial de acordo com as 

exigências do edital. A licitante proponente Gomes & Garcia Informática Ltda, apresentou a sua 

proposta escrita no valor global de R$ 67.460,00 (sessenta e sete mil quatrocentos e sessenta reais), 

para pagamento, prazo de entrega e validade da proposta comercial de acordo com as exigências do 

edital. Conhecidas as propostas comerciais a pregoeira, após ouvir o Diretor do Departamento de 

Informática dessa Casa, manifestou no sentido de aceitar as propostas comerciais porque atenderam na 

íntegra as exigências do edital regente do certame, exceto as seguintes licitantes proponentes e os 

respectivos itens: Target Tecnologia e Informática Eireli (item 07), Informática.com Ltda (item 4), 

Licita Brasil e Soluções em Tecnologia Eireli (itens 03, 08 e 11) e Digital Informática e Tecnologia 

Ltda (itens 05 e 09). Todos os representantes tomaram conhecimento das propostas comerciais 

apresentadas. Abertura do Envelope Documentação: Encerrado a fase de lance, a pregoeira passou a 

abertura do envelope nº 2, contendo a documentação necessária à fase de habilitação da licitante 

proponente que ofertou o menor preço na fase anterior. Analisando os documentos apresentados com o 

que foi exigido no edital a pregoeira delibera no sentido de habilitar a licitante proponente Licita Brasil 

Soluções em Tecnologia Eireli, João Francisco Bráulio, Gomes & Garcia Informática Ltda, 

Pampulha Serviços de Informática Eireli, Digital Informática e Tecnologia Ltda, Maria Antonieta 

Silva campolina, L&A Mercantil Ltda e Datacop Comércio e Serviços de Microfilmagem Eireli, por 

ter apresentado na íntegra os documentos exigidos para esta fase. Deliberação da pregoeira: Tendo 

em vista que o processo obedeceu aos tramites da legislação aplicada, a pregoeira declara como 

vencedora do presente certame licitatório as seguintes licitantes proponentes: Digital Informática e 

Tecnologia Ltda que irá fornecer os itens 07, 11 e 17 ao preço global de R$ 56.460,00 (cinquenta e seis 

mil quatrocentos e sessenta reais), nas condições constantes na sua proposta comercial escrita, e em 

concordância ao edital. Maria Antonieta Silva Campolina que irá fornecer os itens 08 e 14 ao preço 

global de R$ 55.586,00 (cinquenta e cinco mil quinhentos e oitenta e seis reais), nas condições 

constantes na sua proposta comercial escrita, e em concordância ao edital. Pampulha Serviços de 

Informática Eireli que irá fornecer os itens 05 e 12 ao preço global de R$ 2.605,00 (dois mil seiscentos 

e cinco reais), nas condições constantes na sua proposta comercial escrita, e em concordância ao edital. 

L&S Mercantil Ltda que irá fornecer os itens 09 ao preço global de R$ 2.720,00 (dois mil setecentos e 

vinte reais), nas condições constantes na sua proposta comercial escrita, e em concordância ao edital. 

Licita Brasil Soluções em Tecnologia Eireli que irá fornecer os itens 01, 13 e 16 ao preço global de R$ 

74.670,00 (setenta e quatro mil seiscentos e setenta reais), nas condições constantes na sua proposta 

comercial escrita, e em concordância ao edital. Datacop Comércio e Serviços de Microfilmagem Eireli 

que irá fornecer os itens 10 ao preço global de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), nas 

condições constantes na sua proposta comercial escrita, e em concordância ao edital. João Francisco 

Bráulio que irá fornecer os itens 02, 06 e 15 ao preço global de R$ 93.460,00 (noventa e três mil 

quatrocentos e sessenta reais), nas condições constantes na sua proposta comercial escrita, e em 

concordância ao edital. Gomes & Garcia Informática Ltda que irá fornecer os itens 03 e 04 ao preço 

global de R$ 55.440,00 (cinquenta e cinco mil quatrocentos e quarenta reais), nas condições constantes 

na sua proposta comercial escrita, e em concordância ao edital. Franqueada a palavras aos 

representantes das licitantes proponentes, o Sr. Felipe Damasceno manifestou no seguinte sentido: 
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“Que tem interesse em acompanhar a entrega dos equipamentos descritos nos itens 01 e 16, que serão 

fornecidos pelas licitantes Licita Brasil e o item 03 que será fornecido pela licitante Gomes & Garcia, 

o que foi deferido pela pregoeira, devendo o representante contactar o Diretor de Informática para 

agendar o dia de recebimento”. Fase Recursal: Franqueada a palavra aos representantes das licitantes 

proponentes para manifestarem se tem interesse em interpor recursos administrativo, reinou silêncio. 

Adjudicação: A pregoeira delibera no sentido de adjudicar o objeto deste processo em favor das 

licitantes proponentes declaradas vencedoras. Encerramento: Pela pregoeira foi determinada a 

suspensão da presente sessão pública, pelo prazo de 30 (trinta) minutos, necessários ao término da 

lavratura da presente ata. Retornando aos trabalhos esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos 

presentes, ficando registrado que os representantes que não assinam esta ata é porque solicitaram a 

retirada antes do encerramento desta sessão pública, o que foi deferido pela pregoeira. 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 

 

 

DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA – Hilton José de Faria Neto 

 

 

MARIA ANTONIETA SILVA CAMPOLINA – Alisson de Freitas Barcelos 

 

 

PAMPULHA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI – Hilson Lutz Cacique de Souza 

 

 

ADILSON ANTÔNIO DE MORAIS JUNIOR – Adilson Antônio de Morais Junior 

 

 

TARGET TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI – Felipe Costa Damasceno 

 

 

ANDRÉ MENDES DA SILVA – André Mendes da Silva 

 

 

INFORMÁTICA.COM LTDA – Marcelo José de Lima 
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L&A MERCANTIL – Alexandre José Porto Bonfim 

 

 

LICITA BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI – Deilson Caires Cardoso 

 

 

DATACOP COM. E SERV. MICROFILMAGEM EIRELI – Marilac Aparecida de Almeida 

 

 

JOÃO FRANCISCO BRÁULIO – Eduardo Henrique Ferreira Mangni 

 

 

GOMES & GARCIA INFORMÁTICA LTDA – Rafael Raoni Moraes Oliveira 

 


