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COMPRAS E LICITAÇÕES 

ATA DE SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019 Aos 9 (nove) dias do mês de maio do ano de dois mil e 
dezenove, às 12:30 horas, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, reuniu-se a Pregoeira e Equipe de Apoio 
devidamente constituída pela Sra. Prefeita, na forma da Portaria nº 095/2018 para o ato da Sessão do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 018/2019, que visa à aquisição de veículos para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde (em 
atendimento à Proposta para aquisição de equipamentos/material permanente nº 12005.741000/1170-04 - Ministério da 
Saúde e Termo de Compromisso nº 3119951712191500310) e aquisição de Caminhão e carroceria para atendimento da 
secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Desenvolvimento (Contrato de Financiamento BDMG/BF nº 240.824/17), 
Município de Córrego Fundo/MG, conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital de 
convocação. Mostraram interesse em participar do referido certame, apresentando-se para credenciamento, por meio da 
apresentação do envelope 01 (Credenciamento), no horário indicado, as seguintes empresas: RFP MÁQUINAS E 
EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, pessoa jurídica inscrita no CNPJ: 31.762.716/0002-30, com sede administrativa à Rua 
Paulo Frotim, nº 1471, apto 104, sala 1, na cidade de Sete Lagoas/MG, CEP: 35.700-049. Neste ato, representada por 
Guilherme Maciel Gravito Júnior, pessoa física inscrita no CPF: 085.348.386-82, residente e domiciliado à Rua Paulo 
Frotim, nº 1471, apto 104, sala 1, na cidade de Sete Lagoas/MG, CEP: 35.700-049. Sendo o telefone da empresa: (16) 
3432-6055 e e-mail: raquelempresas@hotmail.com. SMART MG COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA, pessoa 
jurídica inscrita no CNPJ: 31.022.161/0001-00, com sede administrativa à Av. Maria de Paiva Garcia, nº 220, sala 02, 
Bairro Jardim Frederico II, na cidade de Pouso Alegre/MG, CEP: 37.551-204. Neste ato, representada por Marco Aurélio 
Aguiar Pereira, pessoa física inscrita no CPF: 668.731.266-91, residente e domiciliado à Rua Desembargador Torres, nº 
174, apto 301, na cidade de Belo Horizonte/MG, CEP: 31.230-080. Sendo o telefone da empresa (31) 9 9648-4118 e e-
mail: marco.aguiar777@gmail.com. Registra-se que todas as licitantes, estas: RFP MÁQUINAS E EMPREENDIMENTOS 
LTDA EPP e SMART MG COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA comprovaram a qualidade de ME/EPP nesta fase, e, 
portanto, usufruirão dos benefícios da Lei Complementar 123/06. Terminado o credenciamento foram recebidos os 
envelopes 02 (proposta comercial) e 03 (habilitação). Em seguida, passou-se à abertura do envelope 02 referente à 
Proposta Comercial. Após análise, verificou-se que as licitantes RFP MÁQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP e 
SMART MG COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA atenderam às exigências estipuladas no edital. Ressalta-se que 
não houve proposta para item 04 (Carroceria), sendo declarado frustrado. Ato contínuo, iniciou-se a etapa de 
cadastramento das propostas e, posteriormente, a etapa de lances verbais. Encerrada a fase de lances verbais, as 
licitantes RFP MÁQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP e SMART MG COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA 
foram declaradas vencedoras prévias, conforme descrição no relatório denominado “Fornecedores Vencedores”, 
composto de 02 (duas) páginas anexas, que integram a presente ata. Em análise ao último lance/preço apresentado e o 
termo de referência, constatou-se que o último lance apresentado na sessão, para cada item, encontra-se dentro do preço 
que vem sendo praticado no mercado, bem como está abaixo do teto máximo de preço (percentual de desconto), 
atendendo ao exigido para o certame. Em seguida, passou-se à abertura dos envelopes 03 (habilitação) e, após 
minuciosa análise da documentação, constatou-se que os documentos apresentados pelas licitantes RFP MÁQUINAS E 
EMPREENDIMENTOS LTDA EPP e SMART MG COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA estavam em pleno acordo com 
o Edital, exceto pela “Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, 
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal”, exigida no item 
6.2.2.3.1, apresentada pela licitante RFP MÁQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, que está com data de validade 
expirada. Desta forma, a Pregoeira declara habilitada a licitante SMART MG COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA e 
concede o prazo legal de 05 (cinco) dias úteis para que a licitante RFP MÁQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP 
apresente nova certidão, com prazo de validade vigente, nos termos do §1º, do art. 43, da Lei Complementar 123/06, sob 
pena de inabilitação. Observa-se que a autenticidade das certidões digitais será conferida imediatamente após o 
encerramento da sessão. Diante disto e, nos termos do Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02, considerando a renúncia expressa 
dos licitantes sobre a intenção de recorrer da decisão, a Pregoeira delibera por não adjudicar o objeto/itens a seus 
respectivos vencedores até que seja concluída a fase de habilitação. Pautando-se pelo princípio da celeridade, as 
licitantes serão intimadas de quaisquer decisões pelos e-mails supramencionados. Em nada mais havendo a tratar, a 
Pregoeira encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por quem de direito. 
Aline Patrícia da Silveira Leal Pregoeira Aureci Cristina de Faria Borges Membro Kellen Kariny e Silva Membro Juliana 
Costa Khouri Membro LICITANTES PRESENTES RFP MÁQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA EPPCNPJ: 
31.762.716/0002-30 Guilherme Maciel Gravito Júnior CPF: 085.348.386-82 SMART MG COMÉRCIO & 
REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ: 31.022.161/0001-00 Marco Aurélio Aguiar Pereira CPF: 668.731.266-91 
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SAAE 

DESPACHO Pelo presente, ACATO o Parecer Jurídico sobre a decisão de Anulação do Processo Licitatório Nº 036/2019, 
Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 005/2019, cujo objeto o registro de preço para a Contratação de empresa 
especializada em tecnologia da informação para licenciamento de uso de sistemas de informática integrados para a 
gestão pública municipal compreendendo dos seguintes lotes: Lote 1 – Item 01 – Serviços de conversão de dados, 
implantação, migração de dados pré-existentes, treinamento, manutenção, suporte técnico e acompanhamento da 
execução e funcionamento dos sistemas com suporte via telefone, e-mail e/ou chat em horário comercial em todos os dias 
úteis do sistema gestão comercial compreendendo os seguintes módulos: sistema de contas e consumo; requerimentos; 
atendimento ao público, atendimento ao público via internet, dívida ativa. Item 02 – Sistema de gestão comercial integrado 
compreendendo os seguintes módulos: sistema de contas e consumo; requerimentos; atendimento ao público, 
atendimento ao público via internet, dívida ativa. Lote 02 – Item 01 – Serviço de conversão de dados, implantação, 
migração de dados pré-existentes, treinamento, manutenção, suporte técnico e acompanhamento da execução e 
funcionamento dos sistemas com suporte via telefone, e-mail e/ou chat em horário comercial em todos os dias úteis dos 
sistema de informática integrado compreendendo os seguintes módulos: almoxarifado/controle de estoque; patrimônio; 
licitações, incluindo o pregão, compras, contratos; fornecedores; protocolo; contabilidade/orçamento/tesouraria; recursos 
humanos; controle de frotas; folha de pagamento; ponto; portal da transparência (LAI – Lei de Acesso à Informação). Item 
02 - Sistema de informática integrado compreendendo os seguintes módulos: almoxarifado/controle de estoque; 
patrimônio; licitações incluindo o pregão, compras e contratos; fornecedores; protocolo; 
contabilidade/orçamento/tesouraria; recursos humanos; controle de frotas; folha de pagamento; ponto; portal da 
transparência (LAI – Lei de Acesso à Informação). Lote 03 - Locação, suporte e manutenção dos módulos home page e 
serviço de hospedagem da home page, referentes ao site do SAAE, ressaltando seu caráter meramente opinativo sem 
poder de vincular à Autoridade Superior ao atendimento nele esboçado, devendo se ater às recomendações impostas. A 
partir disso, INTIMO as empresas MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, CNPJ N° 
71.000.731/000185 e MGF INFORMÁTICA LTDA EPP, CNPJ n° 22.719.918/000128, para no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis apresentarem defesa quanto à decisão de anular o processo em questão. Ressalta-se que o processo licitatório está 
à disposição para consultas. Córrego Fundo, 08 de maio de 2019. Rodrigo José da Silva Pregoeiro 
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