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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO
PROCESSO LICITATORIO N" :27 t2022

PREGÃO PRESENCTAL N':24 12022

Aos 15 (quinze) dias do mês de junho de2022, às 09h00, na Sala da Comissão Permanente
de Licitação da Prefeitura Municipal de São Felix de Minas, situada na Rua Frei lnocêncio, 236

- Centro - São Félix de Minas /MG, foi instalada a sessão de julgamento da licitação em
epígrafe, cujo objeto é a aquisição de peças e equipamentos de informática, para atender às
diversas secretarias municipais de São Félix De Minas - MG. Nesta sessão, fizeram-se
presentes a Pregoeira Srta. Laiza Júnia Vaz, Sr. Edson Amaro da Cruz - Equipe de Apoio e a
Srta. Micherli Carvalho de Almeida - Equipe de Apoio, designados pelo Decreto Municipal No:

09, de 31 de março de 2022. Como licitantes, compareceram as empresas: INFO DIRECT
COMERCIAL LTDA ME CNPJ 12.959.463/0001-64 representada por seu procurador Sr. Bruno
Salvador Gomes Faria, SPEED TECNOLOGIA EIRELI CNPJ: 34289656/0001-98 representada
por seu procurador Sr. Jardel Junio da Silva Borges de Oliveira e a empresa MAC
SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA CNPJ: CNPJ:08.085.823/0001-79
representada por seu titular Sr. Silvio Ribeiro dos Santos. A Pregoeira abriu a sessão pública
deu início à fase de Credenciamento, recebendo das empresas interessadas os envelopes de
habilitação e propostas, documentos pessoais, contratos sociais, procuração, declaraçÕes de

existência de fato superveniente e de cumprimento dos requisitos de habilitação e as
declarações de microempresa e empresa de pequeno porte. Os envelopes foram protocolados
e os documentos apresentados foram autenticados pela Pregoeira. Em seguida, a Pregoeira
passou os documentos do credenciamento para os membros da Equipe de Apoio e licitantes
assinarem. Encerrada a fase de credenciamento, os envelopes de propostas foram abertos. As
propostas foram aceitas e rubricadas por todos os presentes e lançada no sistema
informatizado deste município. Ato contínuo, iniciou-se a etapa competitiva de lances, através
de negociação direta entre Pregoeira e licitante, buscando reduzir o preço proposto. A empresa
INFO DIRECT COMERCIAL LTDA ME CNPJ:12.959.463/0001-64 foi vencedora nos itens 2,
11, 16, 17,36,45 e 46 no valor total de R$ 71.897,80 (setenta e um mil oitocentos e noventa e
sete reais e oitenta centavos), a SPEED TECNOLOGIA EIRELI CNPJ: 34289656/0001-98 64
foi vencedora nos itens 6,7,8,9, 10, 12,15, 18, 19,20,21,22,29,31,32,39,34,35,37,3g,
39,40, 41,42,43,44 e 47 no valor total de R$ 184.992,90 (cento e oitenta e quatro mil
novecentos e noventa e dois reais e noventa centavos) e a empresa MAC SUPRIMENTOS E
MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA CNPJ: CNPJ:08.085.823/0001-79 foi vencedora nos itens
4, 13,23,24, 25,28 e 30 no valor total de R$ 114.990,00 (cento e quatorze mil novecentos e
noventa reais), conforme mapa de apuração, anexo. Encerradas as negociaçÕes, a Pregoeira
abriu os envelopes de habilitação, sendo constatado que as empresas INFO DIRECT
COMERCIAL LTDA ME CNPJ,.12,959.463/0001-64, SPEED TECNOLOGIA EIRELI CNPJ:
34289656/0001-98 e MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA CNPJ:
CNPJ:08.085.823/0001-79 atenderam a todas as exigências do edital, sendo assim os licitantes

,fr& foram habilítados e declarados vencedores. A Pregoeira Oficial deu início à
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recursos ao participante, conforme reza o lnciso XVlll do artigo 40 da Lei Fed
Os licitantes não manifestaram descontentamento com o certame. LAIZA
Pregoeira Oficial determinou a lavratura da presente ata que depois de lida
assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio, e licitantes presentes.
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Equipe de ApoioEquipe de Apoio
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SPEED rEcNoLMtRELt CNpJ: 3428e6s6/oool -eB
Jardel Junio da Silüá Borges de Oliveira
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Licitantes: L

INFO DIRECT COMERCIAL LTDA ME CNPJ:12.959.463/0001-64
Bruno Salvador Gomes Faria

Silvio Ribeiro dos Santos
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