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ATA DE SESSÃO PÚBLICA Nº 001 
 

PREGÃO PÚBLICO PRESENCIAL N.º 107/2018 

PROCESSO Nº 263/2018 

OBJETO – Registro de Preços para aquisição futura e eventual de papel térmico para ponto eletrônico 
biométrico compatível com modelo “Dimep Printpoint III B S LCD 1 P”, objetivando atender demanda da 
Secretaria Municipal de Saúde.  
  

 

DA INSTALAÇÃO: Às oito horas do dia 20 de setembro de 2.018, com tolerância de 10 (dez) minutos, nas 

dependências do Departamento de Compras e Licitações, localizado à Rua: Coronel Ponciano, nº: 1.700 – Bairro: 

Jardim dos Jequitibás, Cidade: Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, eu HEITOR PEREIRA RAMOS e 

CRISTIANE MENDES FERREIRA, designados pelo Decreto Municipal nº 761, de 10 de Janeiro de 2018 

publicado no Diário Oficial nº 4.613, cópias anexadas aos autos, foi declarada aberta a sessão recebimento e 

abertura das propostas de preços e documentação de habilitação apresentada pública para ao Pregão nº 

107/2018- nos termos da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 3.447, de 23 de fevereiro de 2005, Decreto 

Municipal nº 368, de 20 de julho de 2009, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, Lei 

Complementar nº 331 e alterações, de 03 de julho de 2017, Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, aplicando-

se ainda, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, legislação pertinente e as 

especificações e condições previstas no edital e seus anexos. Uma vez que não há três empresas regionais 

conforme determina o edital no item: 

3.1.1.  Na hipótese de não haver 03 (três) empresas 
interessadas, locais ou regionais, que se enquadrem 
na condição de Microempresa (ME), Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor 
Individual (MEI), será o fato certificado pelo 
Pregoeiro, devolvidos os envelopes de “Proposta” e 
“Documentação”, suspensa a sessão, sendo 
marcada nova data para reabertura da licitação, com 
novo credenciamento e recebimento de envelopes 
para AMPLA CONCORRÊNCIA, respeitando-se a 
concessão do direito de preferência às ME(s), 
EPP(s) e MEI(s), nos termos da Lei Complementar 
nº 123/06 com suas alterações e da Lei 
Complementar Municipal nº 331/17.  
  
 

Decido pela reabertura da licitação com credenciamento e recebimento de envelopes visando a AMPLA 

CONCORRÊNCIA em nova data a ser publicada na imprensa oficial para fins de publicidade. Compareceram 

nesta sessão as empresas: ANTONIO CICERO SAMPAIO DA SILVA INFORMATICA da cidade de  

OSASCO/SP e SK DOURADOS PAPELARIA E ARTIGOS MÉDICOS EIRELI da cidade de DOURADOS/MS. 

Desde já ficam convidadas as empresas para participação da referida licitação quando a mesma for reaberta. Para 

saber da nova data é necessário acompanhamento na imprensa oficial do novo aviso a ser publicado.  

 

- ENCERRAMENTO - Nada mais havendo a tratar, encerro a reunião às 08:25, lavrando este documento. 
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Heitor Pereira Ramos 
Pregoeiro 

 
 

Cristiane Mendes Ferreira 
Equipe de Apoio 

 
 

Alexsander Farinha 
ANTONIO CICERO SAMPAIO DA SILVA INFORMATICA  

 
 

Erika Dayane da Rocha Delbane 
SK DOURADOS PAPELARIA E ARTIGOS MÉDICOS EIRELI 

 
 
 


