
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 000005/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000001/2019

ATA DA SESSÃO REALIZADA NO DIA 30 de abril de 2019, ÀS 09:10min, NO 
PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO.

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às 09:10min, no Plenário 
da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, reuniram-se o Pregoeiro Rubens Alves Ferreira 
e os membros da Equipe de Apoio, Maria Bernadete do Prado Coelho, Ana Karla Allbano 
dos Anjos Sena, Herika Damasceno, Adriana Corrêa da Silva, para procederem à 
abertura dos envelopes referentes ao Pregão Presencial nº 000001/2019, menor preço 
por item, o qual tem por objetivo a aquisição de equipamentos e suprimentos de 
informática para atender às necessidades do Legislativo, conforme especificações 
contidas no Edital e seus anexos. Compareceram as empresas Arenna Informática 
Ltda ME, neste ato representada pelo Sr. Rafael Cosme Ciriaco da Silva, CPF: 
063.719.266-40; Deiler Luis Assis Rosa 09401523630, neste ato representada pelo Dr. 
Deiler Luis Assis Rosa 09401523630, CPF: 094.015.236-30; Informática.Com Ltda -
EPP, neste ato representada pelo Sr. Marcelo José de Lima, CPF: 088.505.276-59; 
Michele De Oliveira Batista Turrek, neste ato representante pelo Sr. Leopold August 
Schubert Turrek, CPF: 365.445.268-00; Pampulha Serviços De Informática Eireli EPP, 
neste ato representada pelo Sr. Hilson Cacique De Souza, CPF: 745.289.597-68; Target 
Tecnologia e Informatica Eireli - ME, neste ato representada pelo Sr. Felipe Costa 
Damasceno, CPF: 086.680.066-22; e Techminas Tecnologia e Informática Ltda - EPP, 
neste ato representada pelo Sr. Elair Sá de Azevedo, CPF: 393.010.366-49; Gomes & 
Garcia Informática Ltda, neste ato representada pelo Sr. Rafael Raoni Moraes Oliveira, 
CPF: 074.024.666-63. Dando início aos procedimentos, o Pregoeiro disponibilizou para 
as licitantes presentes os documentos do credenciamento dos representantes das 
empresas, que consideraram todos aptos a participarem da fase de lances. Rubricado os 
envelopes com a proposta de preços, o Pregoeiro e Equipe consideraram as propostas 
de acordo com os termos Edital e os preços aceitáveis, visto que estavam próximos aos 
valores da média apurada, exceto em relação aos itens 04, 08 e 14, cujas propostas 
estavam todas bem acima da média. Os licitantes alegaram que a especificação 
constante do Edital para estes itens não correspondia ao valor da média apurada. O 
Representante da Arenna Informática Ltda - ME também destacou que a empresa 
Techminas Tecnologia e Informática Ltda - EPP em relação ao item 05 - Impressora 
matricial, cotou o modelo Epson LQ 2090, que estaria fora de linha, ou seja, não seria 
encontrada mais no mercado e não teria assistência autorizada, caso viesse a necessitar 
de reparos. O representante da Techminas Tecnologia e Informática Ltda - EPP 
discordou e pediu que se fizesse uma pesquisa na internet. O Pregoeiro realizou, então, 
uma diligência junto à empresa Tecnosys, assistência autorizada da Epson em Belo 
Horizonte, por meio de um telefonema, tendo a confirmação de que a mesma presta 
assistência ao modelo indicado. Também em relação ao item 05, as propostas das 
empresas Informática.Com, Deiler Luis Assis Rosa e Michele de Oliveira Batista Turrek, 
cotaram modelos cujas especificações não atendiam ao disposto no Edital e foram 
desclassificadas. Em relação ao item 10, projetor multimídia, a empresa Techiminas foi 
desclassificada por apresentar proposta 

1 / 3



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
ESTADO DE MINAS GERAIS

com marca e modelo que não atendem às especificações técnicas do Edital. Em relação 
ao item 12, placa de captura, a empresa Arenna Informática foi desclassificada por não 
especificar um modelo compatível com as especificações do Edital. As demais propostas 
foram classificadas pelo Pregoeiro nos temos do Edital. Após os lances, conforme 
relatório anexo, a empresa INFORMÁTICA.COM LTDA - EPP, ofertou o menor preço 
para os itens 01 e 02; a empresa ARENNA INFORMÁTICA LTDA ME ofertou o menor 
preço para os itens 03 e 12; a empresa TECHMINAS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA 
LTDA ofertou o menor preço para os itens 05 e 07; a empresa PAMPULHA SERVIÇOS 
DE INFORMÁTICA EIRELI EPP ofertou o menor preço para os itens 06 e 10; a empresa
DEILER LUIS ASSIS ROSA 09401523630, ofertou o menor preço para o item 09; a 
empresa TARGET TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ME ofertou o menor preço 
para o item 11 e a empresa MICHELE DE OLIVEIRA BATISTA TURREK, ofertou o 
menor preço para o item 13, sendo suas respectivas propostas classificadas em primeiro 
lugar. A ordem de classificação consta de relatório em anexo. Na fase de habilitação, 
analisada e rubricada a documentação apresentada pelas empresas classificadas em 
primeiro lugar, as mesmas foram consideradas habilitadas nos termos do Edital, tendo 
apresentado todos os documentos exigidos que comprovaram a sua regularidade 
perante os órgãos fiscalizadores. Não houve manifestação de recursos, assim o 
pregoeiro declarou as empresas INFORMÁTICA.COM LTDA - EPP, ARENNA 
INFORMÁTICA LTDA ME,TECHMINAS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, 
PAMPULHA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP, DEILER LUIS ASSIS ROSA 
09401523630, TARGET TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ME  e MICHELE DE 
OLIVEIRA BATISTA TURREK vencedoras do certame, com as propostas nos valores 
conforme relatório anexo a essa ata e, na ocasião, adjudicou às mesmas o objeto licitado 
correspondente. O envelope nº 02 da empresa Gomes & Garcia Informática Ltda foi 
devolvido fechado ao seu representante. Cumpre ressaltar que também os pendrives das 
empresas licitantes foram todos devolvidos aos seus representantes, ficando no 
processo somente as propostas escritas das mesmas e os CD's apresentados. 
Atendendo solicitação dos licitantes, o Pregoeiro declarou que irá notificar o setor de 
compras da Câmara Municipal para fazer a conferência do Produto a ser entregue, 
quanto à especificação técnica. O representante da empresa Deiler sugeriu a utilização 
do "Programa CPU.Z". Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a sessão às doze 
horas e quarenta e cinco minutos, cuja ata vai assinada por todos os presentes. 

Rubens Alves Ferreira              
Pregoeiro

      Maria Bernadete do Prado Coelho             Ana Karla Albano dos Anjos Sena                 
Equipe de Apoio                                        Equipe de Apoio

        Herika Damasceno                                    Adriana Corrêa da Silva                             
    Equipe de Apoio                                         Equipe de Apoio

ARENNA INFORMÁTICA LTDA ME      
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DEILER LUIS ASSIS ROSA 09401523630

GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA

INFORMÁTICA.COM LTDA - EPP

MICHELE DE OLIVEIRA BATISTA TURREK

PAMPULHA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP

TARGET TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ME 
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