
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 000033/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000003/2019

ATA DA SESSÃO REALIZADA NO DIA 27 de setembro de 2019, ÀS 09:00min, NO 
PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO.

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às 09:00min, 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, Euler 
Moreira de Freitas, Herika Damasceno e Adriana Corrêa da Silva, para procederem à 
abertura dos envelopes referentes ao Pregão Presencial nº 000003/2019, menor preço por 
item, o qual tem por objetivo a Aquisição de equipamentos para audio, video, de informática, 
materiais elétricos e ferramentas para manutenção geral da Câmara Municipal de Pedro 
Leopoldo. Compareceram as empresas Pampulha Serviços de Informática EIRELLI - EPP, 
representada pelo Sr. Hilson Lutz Cacique de Souza; e Arenna Informática Ltda, 
representada pelo Sr. Carlos Alexandre Souza Ferreira. 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, classificando as licitantes presentes nos 
termos do Edital. Aberta a fase de lances, a empresa ARENNA INFORMÁTICA LTDA ME e 
PAMPULHA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP ofertou o menor preço para todos 
os itens constantes do relatório "vencedores dos preços simples" em anexo, no qual as 
mesmas foram classificadas em primeiro lugar. O preço total da empresa Arenna foi de R$ 
17.518,00 (dezessete mil, quinhentos e dezoito reais) e o preço total da Pampulha foi de R$ 
4.150,00 (quatro mil, cento e cinquenta reais), totalizando R$ 21.668,00 (vinte e um mil, 
seiscentos e sessenta e oito reais). Os itens 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39 a 47 não 
receberam propostas, sendo considerados desertos. Na fase de habilitação, analisada e 
rubricada a documentação ambas as empresas foram consideradas habilitadas nos termos 
do Edital, por terem apresentado todos os documentos exigidos, bem como comprovaram a 
sua regularidade perante os órgãos fiscalizadores. Não houve manifestação de recursos, 
assim o pregoeiro declarou as empresas ARENNA INFORMÁTICA LTDA ME e PAMPULHA 
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP vencedoras do certame, com as propostas nos 
valores conforme relatório anexo a essa ata e, na ocasião, adjudicou às mesmas os itens 
arrematados por cada qual. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a sessão às 
onze horas e quatro minutos, cuja ata vai assinada por todos os presentes.

Rubens Alves Ferreira              
Pregoeiro
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 Maria Bernadete do Prado Coelho             Euler Moreira de Freitas
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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