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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 
 

PREGÃO PÚBLICO PRESENCIAL N.º 0120/2018 

ÓRGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PROCESSO Nº 320/2018 

OBJETO – Aquisição de computador e monitor, objetivando atender a Escola Municipal Maria da 

Conceição Angélica, através do convênio nº 24734 - Processo nº 29/021079/2015, firmado entre a 

Secretaria de Estado de Educação - SED e o Município de Dourados/MS. 
  

- DA INSTALAÇÃO: Às oito hora(s) do dia 23 de Outubro 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, presente o Pregoeiro HEITOR 

PEREIRA RAMOS e Equipe de Apoio, composta pela servidora: LARYSSA DE VITO ROSA, designados pelo 

Decreto Municipal nº 761, de 10 de Janeiro de 2018 publicado no Diário Oficial nº 4.613 e Decreto Municipal nº 

1.098 de 20 de Junho de 2018 publicado no Diário Oficial nº 4.719, 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 0120/2018- 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. A licitação 

tem por finalidade a aquisição dos seguintes Objetos: 

  

- DO OBJETO: Aquisição de computador e monitor, objetivando atender a Escola Municipal Maria da 

Conceição Angélica, através do convênio nº 24734 - Processo nº 29/021079/2015, firmado entre a 

Secretaria de Estado de Educação - SED e o Município de Dourados/MS.,todos nas condições e 

especificações prescritas no Anexo I e demais regras do edital. 

Descrição Lote / Item 
1 - COMPUTADOR 

2 - MONITOR LED PARA WORKSTATION PADRÃO 
18,5 

 

 

- DO CREDENCIAMENTO: Registrada a presença da(s) empresa(s) 1) A Empresa MARCIA CRISTINA MACIEL 

DA SILVA- ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 20299623000114 neste ato representada pelo(a) Sr(a). RAPHAEL 

APARECIDO GARCIA DOS SANTOS, portador do CPF Nº 00123593190;2) A Empresa CAPILÉ COMÉRCIO E 

TECNOLOGIA EIRELI EPP , inscrita no CNPJ/MF sob nº 13646927000145 neste ato representada pelo(a) Sr(a). 

ADSON RIVELINO DA SILVA CAPILE, portador do CPF Nº 52911896149;4) A Empresa K. A. BARBOSA & CIA 

LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09216738000165 neste ato representada pelo(a) Sr(a). BENJAMIN 

BARBOSA, portador do CPF Nº 20938233068;) A Empresa POTENCIAL COM. E SERVI. LTDA ME, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº 18729614000174 neste ato representada pelo(a) Sr(a). MARCOS CANDIDO, portador do CPF 
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Nº 87824590100; apresentando a documentação nos termos do item 3 e seguintes do edital. Da fase de 

credenciamento resta constatado que as empresas atenderam os requisitos apresentando todas as 

documentações exigidas relativas ao ato de credenciamento e Declarações do preenchimento dos requisitos 

habilitatórios, nos termos do edital, sendo as mesmas declaradas aptas na participação das fases subseqüentes 

do certame. Ato contínuo foi passada as documentações referentes ao credenciamento e Declaração de 

Habilitação aos representantes das empresas participantes para o procedimento de vistas e rubricas. 

Todas as empresas enquadrou (aram-se) como Microempresa(s) (ME’s) ou Empresa(s) de Pequeno Porte (EPP’s) 

e irá (ao) usufruir das prerrogativas e dos direitos estabelecidos pela Lei Complementar 123/06, de 14 de 

dezembro de 2006 e alterações e Lei Complementar nº 331 e alterações.  As documentações de Regularidade 

Fiscal e trabalhista da(s) Microempresa(s) (ME), Empresa(s) de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor(es) 

Individual(is) (MEI) para as empresas que comprovaram seu enquadramento conforme solicita o edital que sejam 

Locais (Dourados-MS) ou Regionais (Mato Grosso do Sul), aplicando-se o disposto no artigo 58 da Lei 

Complementar nº 331/17, somente serão exigidas para efeito da Assinatura do Contrato ou documento 

equivalente, quando será analisada e conferida pelo funcionário responsável para tanto. 

Devido o grande número de representantes acompanhando a sessão, com finalidade de agilizar o andamento do 

certame estes elegeram três representantes para vistarem todos os documentos sendo eles: BENJAMIN 

BARBOSA, RAPHAEL APARECIDO GARCIA DOS SANTOS e MARCOS CANDIDO. 

 
- DA ENTREGA DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - Transposto a fase de 

credenciamento, as empresas participantes procederam a entrega dos envelopes contendo as proposta de 

preços e documentação de habilitação. 

 

- DO RESULTADO DA ANÁLISE DA PROPOSTA - Em seqüência o Pregoeiro e equipe de apoio procederam a 

abertura dos envelopes de propostas de preços das empresas credenciadas, a qual foi  rubricada e anunciado 

os preços aos licitantes. Vale ressaltar, por oportuno, que a Secretaria interessada é responsável pelo pedido de 

licitação, na sua totalidade, inclusive da análise da aquisição para o fim de evitar fragmentação. Os valores de 

referência constantes neste processo são de responsabilidade da Central de Compras do Município de 

Dourados – MS uma vez que estes que efetuam as cotações de preços e análise para verificação se esta 

cotação está dentro dos valores praticados no mercado. É oportuno deixar claro que estes servidores 

conjuntamente com o Secretário da pasta devem ser responsabilizados pelas informações e documentos 

constantes no processo licitatório. Após serem lançada(s), bem como, examinada(s) a(s) proposta(s) quanto ao 

objeto, valor e documentos pertinentes à(s) proposta(s) de preços. Decide o Pregoeiro motivadamente a respeito 

da sua aceitabilidade e anuncia o seguinte resultado:  

ORDEM DE PREÇOS (INICIAL) 

 

 1 - COMPUTADOR  
C l a s s i f i c a ç ã o  N o m e  d o  P a r t i c i p a n t e P r o p o s t a  I n i c i a l 

1º. Menor Preço. MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA- ME 7.735,0000 
2º. Menor Preço. CAPILÉ COMÉRCIO E TECNOLOGIA EIRELI EPP  7.825,0000 
3º. Menor Preço. POTENCIAL COM. E SERVI. LTDA ME 7.900,0000 
4º. Menor Preço. K. A. BARBOSA & CIA LTDA - ME 7.925,0000 
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 2 - MONITOR LED PARA WORKSTATION PADRÃO 18,5  
C l a s s i f i c a ç ã o  N o m e  d o  P a r t i c i p a n t e P r o p o s t a  I n i c i a l 

1º. Menor Preço. MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA- ME 990,9200 
2º. Menor Preço. CAPILÉ COMÉRCIO E TECNOLOGIA EIRELI EPP  995,0000 
3º. Menor Preço. K. A. BARBOSA & CIA LTDA - ME 1.005,0000 
4º. Menor Preço. POTENCIAL COM. E SERVI. LTDA ME 1.010,0000 

 

 
 

8. DA APRESENTAÇÃO DOS CATÁLOGOS 
 
Tendo em vista que a Secretaria solicitante não encaminhou responsável para análise dos documentos 

solicitados no edital no item 8. DA APRESENTAÇÃO DOS CATÁLOGOS, decide o pregoeiro pela suspensão 

do processo até que a Secretaria Municipal de Educação faça a análise e emita relatório sobre a análise 

efetuada. O edital já determina no item 8.2. que a Comissão Permanente Especial Técnica designada pelo 

Decreto nº 1.120, de 28 de junho de 2018, publicado no D.O.M. n° 4.723, do dia 04 de julho de 2018 é quem 

deve estar fazendo a referida análise e relatório desta análise.  

8.2.  O catálogo será analisado pela Comissão 
Permanente Especial Técnica designada pelo 
Decreto nº 1.120, de 28 de junho de 2018, publicado 
no D.O.M. n° 4.723, do dia 04 de julho de 2018, 
constituída com o objetivo de acompanhar certames 
licitatórios que requeiram a avaliação técnica de 
produtos, catálogos ou titulações, cujo resultado será 
reproduzido em Laudo ou expresso na própria Ata de 
Reunião, a qual neste caso deverá ser assinada 
também pela referida comissão, ambos acessível 
aos licitantes, consignando as razões que levaram à 
aceitação ou rejeição do mesmo.  

 
As empresas serão notificadas do retorno da licitação através do email apresentado no credenciamento para 

este fim. 

 
4.2.  

 

Ainda na fase de credenciamento, a empresa 
participante e/ou representante legal constituído para 
sessão pública, deverá apresentar a seguinte 
declaração:  

 
I. Declaração da licitante informando o endereço eletrônico para envio de correspondências e 

notificações que se fizerem necessário, dando ciência que, em caso de mudança de endereço 
eletrônico o mesmo deverá ser comunicado ao Pregoeiro.  

 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

 As empresas serão notificadas do retorno da licitação através do email apresentado no credenciamento para 

este fim. 

 
4.2.  

 

Ainda na fase de credenciamento, a empresa 
participante e/ou representante legal constituído para 
sessão pública, deverá apresentar a seguinte 
declaração:  

 
I. Declaração da licitante informando o endereço eletrônico para envio de correspondências e 

notificações que se fizerem necessário, dando ciência que, em caso de mudança de endereço 
eletrônico o mesmo deverá ser comunicado ao Pregoeiro.  
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Cabe ressaltar que a equipe do pregão é responsável pela condução da sessão, atendimento às exigências 

editalícias e cumprimento dos princípios da Lei 8666/93, NÃO sendo responsabilidade desta equipe o preço de 

referência constante no processo, descritivo de itens, exigências do edital, como também não é atribuição a 

execução e controle do contrato. Registro que a Procuradoria Geral do Município emitiu Parecer Inicial que 

compõe o processo assinado pelo Procurador do Município onde este analisou toda a documentação trazida 

conjuntamente com a Minuta do Edital que gerou este processo. Concluso a montagem e numeração do Processo 

em questão a Equipe de Apoio encaminhará o processo para que seja novamente analisado pela Procuradoria 

que emitirá Parecer Final e Conclusivo onde será explanado sobre a legalidade dos procedimentos realizados ou 

sugestão de novos procedimentos a serem tomados pela Equipe de Licitação. Assim sendo qualquer divergência 

percebida em relação a documentação hora analisadas pelo Jurídico, informações devem ser solicitadas aos 

mesmos uma vez que como pode ser observado são quem fazem as análises das documentações que compõe o 

processo.  

 

- ENCERRAMENTO - Nada mais havendo a tratar, encerro a reunião às 08:40, agradecendo a presença de 

todos lavrando a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. 

 
  

Heitor Pereira Ramos 
Pregoeiro 

Equipe de Apoio: 
 
 

Laryssa de Vito Rosa 
Equipe de Apoio 

 
 
 
________________________________________ 

RAPHAEL APARECIDO GARCIA DOS SANTOS 
CPF: 00123593190 

MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA- ME 
CNPJ: 20299623000114 
 

________________________________________ 
ADSON RIVELINO DA SILVA CAPILE 

CPF: 52911896149 

CAPILÉ COMÉRCIO E TECNOLOGIA EIRELI EPP 
CNPJ: 13646927000145 

 
________________________________________ 

MARCOS CANDIDO 
CPF: 87824590100 

POTENCIAL COM. E SERVI. LTDA ME 
CNPJ: 18729614000174 

 
________________________________________ 

BENJAMIN BARBOSA 
CPF: 20938233068 

K. A. BARBOSA & CIA LTDA - ME 
CNPJ: 09216738000165 

 
 

 


