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ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017
Processo Administrativo nº 7945/2017
OBJETO:
1.1. Contratação de empresa para fornecimento, em locação, de 2 (duas) máquinas copiadoras, inclusive
suprimentos e serviços de manutenção.
1.2. As obrigações decorrentes desta licitação serão objeto de termo contratual específico, conforme
minuta que constitui o Anexo 8 deste edital.
HORÁRIO: 13h (horário de Brasília – DF).
1. ABERTURA DA SESSÃO
Às treze horas (13h) do dia 11 (onze) do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, na sala
de reuniões licitatórias da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, situada na Rodovia SP 306 nº
1001, Jardim Primavera, realizou-se a sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e os documentos de habilitação apresentados em razão do certame licitatório em referência. Presentes o PREGOEIRO, CHRISTIAN MARTIN DOS SANTOS, bem como a equipe de
apoio composta pelos servidores Allan Fadel Vendemiato, Blauner Carpim Correa e Henrique César Demarchi designados pela Portaria nº 05/2017, de 01 de junho de 2017, para a realização dos procedimentos relativos ao processamento da licitação em referência, do tipo MENOR PREÇO.
2. CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÃO
Declarando aberta a fase de credenciamento, o PREGOEIRO solicitou aos participantes que apresentassem os documentos exigidos pelo edital, inclusive a declaração de atendimento aos requisitos de
habilitação, os quais, sendo analisadas pelos membros da equipe, foi identificada a falta de reconhecimento de firma de um dos sócios da empresa VANTEC Comércio de Copiadores Ltda. EPP na documentação exigida no edital, pois consta no Contrato Social da firma -Cláusula 20ª- que a administração da
sociedade é exercida em conjunto (mínimo de duas assinaturas). Depois de consultado o setor jurídico
da Câmara, Procurador-Adjunto Dr. Luiz Otávio Pereira Paula, o PREGOEIRO optou por suspender a sessão por aproximadamente 30 minutos, solicitando a presença do outro sócio da VANTEC, com intuito de
aumentar a competitividade do certame, haja vista a presença de apenas duas licitantes. A sessão retornou às 14h30min., com a presença de todos os representantes legais, quando foi solicitada nova assinatura do Sr. Aldrin Sousa Nogueira, da VANTEC, confirmando a participação da empresa.
Empresa nº: 01

Empresa nº: 02

Razão Social: MIALI TECNOLOGIA EIRELI

Razão Social:

MEI/ME/EPP: ME
CNPJ: 09.488.849/0001-20

MEI/ME/EPP: EPP
CNPJ: 67.330.092/0001-49

Representante: Dora Maria Soares Rafael Pinto
RG: W054551-R

Representantes:

VANTEC COMÉRCIO DE COPIADORAS LTDA

Aldrin Sousa Nogueira /
Vanderlei Soares

RG: 19.538.876-8/ 16.327.623-7
Página 1 de 3

3. ENTREGA DOS ENVELOPES
Em seguida, o PREGOEIRO solicitou que os interessados entregassem os envelopes nº 01 e 02, relativos às propostas de preços e aos documentos de habilitação, respectivamente. Aberto o envelope nº
01, o PREGOEIRO declarou encerrada a fase de credenciamento.
4. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
As propostas foram examinadas, sendo observada uma falha na operação de multiplicação na
proposta da MIALI, em razão da quantidade de casas decimais consideradas no valor da cópia. A diferença foi corrigida pelo PREGOEIRO, como é previsto no Edital. Depois de realizada esta correção, as
propostas foram rubricadas pelos presentes.
5. FASE DE LANCES/NEGOCIAÇÃO
Em continuidade aos trabalhos, houve a fase de lances para o objeto, tendo como resultado o
constante na planilha anexa.
6. HABILITAÇÃO
Após as negociações dos preços, foram examinados pelo PREGOEIRO e membros da equipe de
apoio os documentos de habilitação da empresa MIALI TECNOLOGIA EIRELI- ME, constatando-se a falta
da certidão de regularidade, item 6.1.2.3. do Edital. Após consulta com setor jurídico, foi confirmado
que este documento pode ser obtido pela internet, uma vez que se trata de microempresa. Em consulta
ao sítio da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, verificou-se a regularidade fiscal da empresa com
relação ao item supracitado. Quanto a atestado de capacidade técnica, verificou-se que não havia quantitativo de cópias, em desacordo com o item 6.1.3.1 do Edital, razão pela qual o PREGOEIRO efetuou
diligência junto a empresa Cimentolit, signatária de um dos atestados. Na oportunidade, o Sr. Nivaldo
Borges , analista de suporte da empresa, e signatário do documento, afirmou a quantidade estimada de
45.000 impressões/mês, quantidade acima do estimado por esta Câmara. Ademais o PREGOEIRO informou aos licitantes que constará no processo licitatório contato telefônico realizado. Diante do exposto o
pregoeiro aceito a documentação apresentada pela empresa MIALI, sendo confirmada sua habilitação.
7. RECURSO
Perguntado pelo PREGOEIRO às licitantes, NENHUMA manifestou intenção de interpor recurso.
8. ADJUDICAÇÃO
Em seguida, o PREGOEIRO declarou vencedora a licitante abaixo, ADJUDICANDO-LHE o objeto licitatório.
Empresa nº: 01
Razão Social: MIALI TECNOLOGIA EIRELI
Lote: ÚNICO
Valor: R$ 12.144,00 (DOZE MIL CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS)
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Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às 16H20MIN (dezesseis horas e
vinte minutos), da qual, eu, HENRIQUE CÉSAR DEMARCHI, lavrei a presente ata que, após lida e achada
conforme, segue assinada por mim, pelo PREGOEIRO, pelos demais membros da equipe de apoio e pelos representantes das licitantes que permaneceram até a lavratura da mesma.

PREGOEIRO:
CHRISTIAN MARTIN DOS SANTOS

______________________

EQUIPE DE APOIO:
___________________
Allan Fadel Vendemiato

_____________________
Henrique César Demarchi

___________________
Blauner Carpim Correa
PROCURADORIA:
___________________________
Luiz Otávio Pereira Paula
Procurador-Adjunto

REPRESENTANTES:
_________________

_________________

_________________

Dora Maria Soares
Rafael Pinto

Aldrin Sousa Nogueira

Vanderlei Soares
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