ATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO A PROPOSTA COMERCIAL E A
DOCUMENTAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2017, MODALIDADE PREGÃO Nº
02/2017, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS PERMANENTES.
Aos 26 (Vinte e seis) dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às dez horas da
manhã, no setor de licitações da Câmara, reuniu-se o pregoeiro e sua equipe de apoio, nomeados
que foram pela Portaria nº 013, para receber os envelopes encaminhados ao processo licitatório
em referência e promover o julgamento da fase comercial e de habilitação. Iniciando os trabalhos
o pregoeiro constatou que ao presente certame foi dada a necessária publicidade, convocando os
interessados através de publicação do extrato do edital no Jornal “Aqui” na edição do dia
04/10/2017, bem como, inserido no site da Câmara cópia integral do edital e seus anexos e para
ampliar a divulgação do certame. Após a divulgação do certame, constatou o Pregoeiro que 25
(vinte e cinco) empresas do ramo pertinente ao objeto licitado, através de correio eletrônico,
solicitaram e obtiveram o edital na íntegra. A tempo e modo 17 (dezessete) licitantes proponentes,
demonstrando interesse em ofertar à administração Municipal, protocolaram os envelopes
contendo as propostas comerciais e os documentos, quando então o Pregoeiro procedeu ao
necessário e competente credenciamento, a saber: CLIPS SETE LTDA – ME, portadora do CNPJ:
20.434.214/0001-83, M & R EQUIPAMENTOS E MÓVEIS, portadora do CNPJ: 11.708.655/0001-35,
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA, , portadora do CNPJ: 71.107.320/0001-93, DINIZ E DINIZ
COMÉRCIO DIGITAL LTDA - ME, portadora do CNPJ: 20.776.241/0001-34, INFORGEO
TECNOLOGIA E COMÉRCIO, portadora do CNPJ: 21.648.858/0001-37, DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS GCR EIRELI - ME, portadora do CNPJ: 08.108.696/0001-86, META X INDUSTRIA E
COMÉRCIO LTADA-ME, portadora do CNPJ: 18.493.830/0001-63, MJ MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO
LTDA - ME, , portadora do CNPJ: 27.933.196/0001-23 PORTAL INFORMATICA LTDA - ME,
portadora do CNPJ: 26.581.027/0001-09, 2R MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
- EPP, portadora do CNPJ: 04.318.429/0001-82, FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA
- EPP, portadora do CNPJ: 13.457.500/0001-07, GOMES E GARCIA INFORMÁTICA LTDA - EPP,
portadora do CNPJ: 04.552.128/0001-19, MP INFORMATICA LTDA - ME, portadora do CNPJ:
26.204.770/0001-40, AR CARTUCHOS EIRELI, portadora do CNPJ: 05.333.848/0001-56, DANILO
BERTOLDO LIBORIO ME, portadora do CNPJ: 26.923.497/0001-03, DISTRIBUIDORA JHF LTDA,
portadora do CNPJ: 15.310.120/0001-62, BEATON COMERCIAL LTDA-ME, portadora do CNPJ:
19.697.711/0001-95 Isto feito, o Pregoeiro e sua equipe passaram para a conferência dos lacres
dos envelopes quando foi constatada a sua inviolabilidade. Concedida a palavra aos
representantes a respeito deste ato nada manifestaram, quando então foram abertos os envelopes
contendo as propostas comerciais das licitantes.
Tomando conhecimento das propostas
comerciais, o Pregoeiro verificou que elas estão em conformidade com os requisitos estabelecidos
no edital regente do certame, quando então promoveu a classificação de todas elas, quando
então, antes do inicio da fase de lances, a licitante M & R EQUIPAMENTOS E MÓVEIS pediu para
retirar sua proposta do item 05 por não estar compatível com a especificação do edital, ato
contínuo iniciou-se a fase de lances, nos termos dos incisos VIII e IX do artigo 4º da Lei nº
10.520, de 2002. Encerrada a fase de lances, cujo Mapa de Apuração encontra em anexo e é
parte integrante e inseparável deste processo, o Pregoeiro obedecendo ao critério de julgamento,
qual seja, o menor lance (inciso X) declara a classificação das licitantes proponentes na seguinte
ordem: a licitante proponente META X INDUSTRIA E COMÉRCIO LTADA-ME, foi vencedora do item
08 no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) e item 09 no valor de R$ 242,00

(Duzentos e quarenta e dois reais), a empresa MP INFORMATICA LTDA – ME foi vencedora do
item 10 no valor de R$ 2.999,00 (Dois mil novecentos e noventa e nove reais), a empresa CLIPS
SETE LTDA – ME foi vencedora do item 07 no valor de R$ 102,60 ( cento e dois reais e sessenta
centavos), a empresa M & R EQUIPAMENTOS E MÓVEIS foi vencedora do item 06 no valor de R$
490,00 (quatrocentos e noventa reais), a empresa DANILO BERTOLDO LIBORIO ME, a empresa foi
vencedora do item 04 no valor de R$ 2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais), a empresa
PORTAL INFORMATICA LTDA - ME foi vencedora dos itens 03 no valor de R$ 1.456,00 (mil
quatrocentos e cinquenta e seis reais) e item 11 no valor de R$ 2.349,00 ( dois mil trezentos e
quarenta e nove reais) a empresa DISTRIBUIDORA JHF LTDA , foi vencedora do item 01 no valor
de R$ 1.644,00 (mil seiscentos e quarenta e quatro reais) a empresa MJ MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA - ME foi vencedora do item 05 no valor de R$ 1.048,00 (mil e quarenta e oito
reais) e a empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR EIRELI - ME foi vencedora do item 02 no
valor de R$ 1.395,00 (mil trezentos e noventa e cinco reais). Encerrada esta fase, o Pregoeiro
passou para a abertura do envelope contendo os documentos necessários à habilitação das
licitantes proponentes. Após confrontar os documentos apresentados com o que foi exigido no
edital o Pregoeiro delibera no sentido de promover a habilitação das mesmas. Concluído o
julgamento de ambas fase do certame, o Pregoeiro declara como vencedora do presente certame
as licitantes proponentes conforme relação acima, que irão fornecer o objeto ora licitado, nas
condições propostas e exigidas no edital. O Pregoeiro com o consentimento de todos os presentes,
deixará disponível na sede da Câmara os envelopes contendo os documentos de habilitação dos
demais licitantes participantes que não ficaram até o encerramento do referido certame.
Franqueada a palavra aos representantes das licitantes proponentes, presentes na sessão, a
respeito do julgamento final, estes concordaram e nada manifestaram em contrário e desde já
renunciaram ao prazo para interposição de recurso administrativo. O Pregoeiro suspendeu a
presente sessão pelo prazo de 20 (vinte) minutos necessários à lavratura da presente ata e
retornado os trabalhos este instrumento foi lido e aprovado por todos. Nada mais havendo a tratar
o Pregoeiro agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente sessão, noticiando aos
presentes que o processo será submetido à apreciação da autoridade superior.
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