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PREFEITURA IVIUNICIPAL  DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ATA DE SESSAO -DATA: 2®/11/2022 -HORARIO -09h30min.
LICITACAO: Processo Licitat6rio n° 121/2022 -Pregao Eletr6nlco n° 067/2022 -RP n° 044/2022

0BJETO:  Registro de  Pre9o  para aqulsieao de ferramentas e  insumos  para  manuten§ao de
eletr6nlcos, visando a reestruturacao da redo de Internet do municipio de Conselheiro Lafaiete
e  reestrutLiracao do  Deparfamento de lnformatica,  conforme descritivo previsto no  Item  19 e
Anexo I deste Edital.

Em sala  pr6prla  na sede da  Prefe]tura  Municipal,  a  Pregoeira  em substituicao  e a  Equipe  de
Apoio da Secretaria de Administra9ao,  reun]ram-se pare dar andamento a finalidade descrita
acima.

No dia vinte e tres de novembro do ano de dais mil e vinte e dois, as nave horas e trinta minutos, em
sala pr6pria na sede da  Prefeitura Municipal,  reuniram-se a Pregoeira em substituigao e a  Equipe de
Apoio,  nomeados  pela  Portaria  n°  691/2022,  para  a  abertura  do  Processo  Licitat6rio  n°  121/2022  -
Pregao Eletr6nico n° 067/2022 -RP n° 044/2022. 0 processo foi realizado de forma eletronica atraves
da   plataforma   BBMNET.   Dando   inicio   aos   trabalhos,   a   Pregoeira   em   substituigao   verificou   a
conformidade  das  propostas  inseridas  no  sistema  eletronico,  ressalvando-se  que  somente  o  prego
final ofertado nao devefa ultrapassar a valor de  referencia,  tido como  preeo maxima,  nos termos do
item 7.7 do edital.  Registra-se que acudiram as seguintes empresas interessadas no certame:

NO EMPRESAS
01 M & E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA -ME (EVILASIO JOSE DE LIMAI
02 INDUSTRIAL FERRAGENS  LTDA -ME
03 MD COPIADORA LTDA - ME
04 TELAMIR COMERCIO E SERVICOS  DE ELETRO-ELETRONICOS E  INFORMATICA LTDA -EPP
05 ECM COMERCIAL E SERVICOS  EIRELl
06 GUSTAVO  DE PAULA SILVA 10681309628

Ato continuo,  a Pregoeira em substituigao procedeu com autorizaeao para inicio da etapa de lances.
Registra-se que ap6s a ctapa competitiva de lances, houve tentativa de negociaeao nos itens 08,  16,
17  e  20,  haja  vista  que  as  propostas  apresentadas  pelas  licitantes  estavam  em  valores  acima  da
referencia ou porque havia apenas uma empresa interessada pare o item. Pontua-se que houve exito
em  relaeao  a  negociagao  dos  itens  17  e  20,  quedando-se  infrutifera  no  item  8  e  16.  Observada  a
ordem   classificat6ria,   foi   concluida  a  fase  de   lances,   senclo  que   ao  termino   dos   lances   e  da
negocia9ao,   o   resultado   provis6rio   do   certame   foi   o   registrado   conforme   quadro   abaixo,   em
consonancia com o valor unitario e total constante do mapa de apuragao anexado aos autos:

'TENS EMPRESAS VENCEDORAS

2,  3, 4,  5, 6,10,17,18, 20M &  E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA -ME (EVILASIO JOSE  DE  LIMA)

1.22 INDUSTRIAL FERRAGENS  LTDA -ME

11,12,15,  21 MD COPIADORA LTDA -ME

9,14,16,19 TELAMIR COMERclo  E SERVICOS  DE ELETRO-ELETRONICOS  E  INFORMATICA
LTDA - EPP

7,8 FRACASSADO

13 DESERTO

Encerrada a fase de lances, foram identificados os licitantes provisoriamente classificados em primeiro
lugar, vencedores dos itens licitados. Na sequencla, a Pregoeira em substituieao passou para fase de
analise  da  documentagao  de  habilitagao.  A  documentaeao  de  habilitaeao  foi  conferida  e  teve  sua
autenticidade  aferida  pela  a  Pregoeira  em  substituicao  e  membros da  Equipe  de Apoio  do  Pregao.
Registra-se  que os  documentos  encaminhados  em  c6pia  simples  e/ou  com  assinatura  manual  nao
autenticados.   teriam   sua   autenticidade   verificada   somente   no   caso   de   dovidas   quanto   a   sua
veracidade,  nos termos do  item  8.12.2  do  edital. A documentagao  de  habilitacao  da  licitante  M  & E
LIMA  DISTRIBUIDORA  LTDA  -  ME  foi  confenda  e  e§tava  em  conformidade  com  o  Edital,  sendo
declarada  HABILITADA.  Pontua-se  que  a  Prova  de  Regularidade  do  FGTS  (item  8.6.2  do  edital)
apresentada pela  licitante,  consta a razao social desatualizada,  fate que nao interferiu  no exame de
habilitaeao,  considerando que os demais dados da licitante  (CNPJ  e endereco) estavam corretos. A
documentacao  de  habilita9ao  da  licitante  INDUSTRIAL  FERRAGENS  LTDA.  -  ME  foi  conferida  elfilERIestava em 6onformidade com o Edital, sendo declarada HABILITADA. A documentaeao de habili
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da licitante MD COPIADORA LTDA -ME foi conferida e estava em conformidade com a Edital, sendo
declarada    HABILITADA.    Registra-se    que    a    regularidade    do    signatario    da    declaracao    de
enquadramento na Condicao de Microempreendedor Individual (assinada pelo contador) foi verificada
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8.6.2  do  edital)  apresentada  pela  licitante,  consta  enderego  da  sede  da  empresa  divergente  dos
demais documentos,  fato que  nao  interferiu  no exame de  habilitagao,  considerando  que  os  demais
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conferida e estava em conformidade com a Edital, sendo declarada HABILITADA. Registra-se que em
relagao aos itens 07 e 08, nao haviam propostas validas, sendo declarados FRUSTRADOS. Registra-
se que em relacao ao item 13, nao houve proponente interessado, sendo declarado DESERTO. Diante
da  conclusao  da  fase  de  habilitagao e  da  apuragao  das  licitantes  vencedoras  dos  itens  licitados,  a
Pregoeira em substituicao procedeu com a abertura do prazo de 30 minutos para a  manifestagao de
interesse em interpor recurso quanto ao resiiltado do certame, nos termos do item  10.20.13 do Edital.
Ap6s,  restou decorrido tal prazo sem interposicao de recurso, momento em que se procedeu com a
adjudicagao do objeto,  nos termos dos itens 13.3 e 14.2 do Edital. Destarte, foi aberto o prazo para o
encaminhamento da  proposta vencedora,  realinhada  conforme valores dos lances finais,  de acordo
com  o  item  10.21   do  edital.  Em  conformidade  com  o  item  10.21.1,  do  Edital,  a  proposta  final  dos
licitantes declarados vencedores deveria ser encaminhada para o e-mail  licita.Iafaiete@gmail.com e:
a) ser redigida em lfngua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via,  sem emendas,  rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a tlltima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou
seu  representante  legal.  b)  canter  a  indicaeao  do  banco,  numero  da  conta  e  agencia  do  licitante
vencedor,   para   fins   de   pagamento.   Dessa   forma,   certifica-se   que   as   licitantes   M   &   E   LIMA
DISTRIBUIDORA  LTDA -ME,  INDUSTRIAL  FERRAGENS  LTDA. -ME,  MD  COPIADORA  LTDA -
ME e TELAMIR COMERCIO  E SERVICOS  DE  ELETRO-ELETRONICOS E  INFORMATICA LTDA -
EPP encaminharam, tempestivamente, a proposta final realinhada, conforme documentos anexados
ao  processo.   Fnsa-se  que  a  integra  da  documentaeao  de  habilitacao  das  licitantes  encontra-se
dlsponivel   para  acesso  no  site  da  plataforma  de  pregao  eletrdnico  da   BBMNET.  A  sessao  foi
encerrada as 18h:07min:42seg. Assim, concluidas todas as ctapas do procedimento, ate sequencial,
o processo sera encaminhado para aprecia9ao do Departamento Jurldico. As empresas participantes
serao cientificadas mediante publicagao da  presente Ata  no  site do Municlpio,  tamb6m  para ciencia
dos interessados,  em atendimento ao Pnncipio da Publicidade e Transparencia.  Nada mais havendo
a tratar, foi encerrada a sessao, cuja ata vai assinada pela Pregoeira em substitui9ao e pelos membros
da Equipe de Apoio do Pregao,  depois de lid e achada conforme.
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a-
Jussara Beatriz da Cunha
Equlpe de ApoLo (suplente)

o Assis Ferreira
Equipe de Apoio (suplente)


