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LISTA DE PRESENÇA 
 
 
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 09/2020. 
 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°: 09/2020. 
 
Data do Edital: 06 de março de 2020. 
 
Data da abertura: 18 de março de 2020 às 09h00. 
 
Objeto: Registro de preço para futura contratação de fornecedor objetivando o fornecimento 
parcelado de equipamentos, suprimentos de informática e manutenção técnica de 
computadores para atender as atividades das Secretarias Municipais. 

Local: Sala de Licitação – Rua Frei Inocêncio nº 236. Centro - São Félix de Minas – MG. 

 
 
 
 
 
 
 

Ana Flávia dos Santos Soares 
Pregoeira Oficial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordem Nome  Assinatura 

1 
Pepalu Comercial – Artigos de 
Papelaria e Equipamentos LTDA 

André Emídio de 
Oliveira 

 

2 Ana Flávia dos Santos Soares 
Pregoeira/Secretária 
da CPL 

 

3 Adelmo César Dias Equipe de Apoio  

4 Antonielly Zampieri Perini Dias Presidente da CPL  

5 
Solange de Oliveira Leonardo 
Rodrigues 

Membro da CPL 
 



 

Rua Frei Inocêncio, 236 – centro – Tel.: (33) 32469066 – CEP: 35.275-000 – CNPJ: 01.613.121/0001-71 

www.saofelix.mg.gov.br 

 

ATA REFERENTE AO  
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 09/2020 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°: 09/2020 

 
Aos 18 (dezoito) dias do mês de março de dois mil e vinte (2020), às 09h00, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, situada na Rua Frei Inocêncio, 
nº 236, centro, nesta cidade, foi instalada a sessão de julgamento das propostas do processo de 
licitação em epígrafe, na modalidade Pregão Presencial, cujo objeto é o registro de preço para futura 
contratação de fornecedor objetivando o fornecimento parcelado de equipamentos, suprimentos de 
informática e manutenção técnica de computadores para atender as atividades das Secretarias 
Municipais. Nesta sessão, fizeram-se presentes o Sr. Antonielly Zampieri Perini Dias – Presidente, Ana 
Flávia dos Santos Soares – Secretária e Pregoeira Oficial, Solange de Oliveira Leonardo Rodrigues – 
Membro da CPL e Adelmo César Dias – Membro da equipe de apoio nomeados pelo Decreto 
Municipal nº 33, de 01 de novembro de 2019. Como licitante, compareceu a empresa Pepalu 
Comercial – Artigos de Papelaria e Equipamentos LTDA, CNPJ: 32.320.499/0001-00, representada por 
seu procurador, Sr. André Emídio. A Pregoeira abriu a sessão pública, mencionando quanto ao uso da 
Lei Municipal nº 021/2010 e Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações no presente 
certame, sendo concedido tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte da seguinte forma: participação exclusiva de Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte, tendo em vista que todos os itens de contratação possuem valor de até R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais), (art. 48, inciso I da Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações), 
conforme descrito no Edital que rege esta licitação. Em seguida, deu-se início à fase de 
Credenciamento, recebendo do licitante, os envelopes de habilitação e proposta, a declaração de 
inexistência de fato superveniente e de cumprimento dos requisitos de habilitação, declaração de 
enquadramento como microempresa/empresa de pequeno porte, cópia de documento pessoal do 
empresário e do procurador, contrato social e certidão simplificada. Diante dos documentos 
apresentados pelo licitante no credenciamento, a Pregoeira certificou o seu enquadramento como ME. 
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 CPL e licitante assinarem. Encerrada a fase de credenciamento, o envelope da proposta foi 
aberto, sendo a mesma rubricada por todos os presentes e lançada no sistema informatizado deste 
município para a etapa competitiva de lances, após a sua aceitabilidade pela Pregoeira. Iniciou-se a 
etapa competitiva de lances, através de negociação direta entre a Pregoeira e licitante, buscando obter 
melhores preços, conforme planilha “Vencedores de Preços Simples”, anexa. Encerrada a negociação 
foi verificado o envelope de habilitação do licitante presente, sendo constatado o atendimento às 
exigências editalícias. A Pregoeira declarou a empresa Pepalu Comercial – Artigos de Papelaria e 
Equipamentos LTDA vencedora dos itens 01 ao 66, totalizando R$ 609.922,00 (seiscentos e nove mil, 
novecentos e vinte e dois reais). O item 67 foi declarado deserto. A Pregoeira Oficial deu início à 
motivação de recursos ao participante, conforme reza o Inciso XVIII do artigo 4º da Lei Federal 
10.520/2002. O licitante não manifestou descontentamento com o certame, motivo pelo qual a 
Pregoeira adjudicou o objeto da licitação à citada empresa. Todos os documentos foram vistados pelo 
licitante presente, Pregoeira e demais membros da Equipe de Apoio e CPL. Nada mais havendo a 
tratar, eu, Ana Flávia dos Santos Soares – Pregoeira Oficial, determinei a lavratura da presente ata 
que depois de lida e aprovada vai assinada por mim, equipe de apoio, membros da Comissão 
Permanente de Licitações e licitante presente.  
        

Ana Flávia dos Santos Soares                                               Adelmo César Dias 
                             Pregoeira Oficial                                                               Equipe de apoio 
 
                Antonielly Zampieri Perini Dias                          Solange de Oliveira Leonardo Rodrigues 
                          Presidente da CPL                                                                   Membro 

Licitante:  
 

PEPALU COMERCIAL – ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA -  André 
Emídio de Oliveira ______________________ 


