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ATA DE REGISTRO DE OCORRENCIAS 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 098/2017 

PREGÃO PRESENCIAL – N° 059/2017 

 

SINTESE DO OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação 

de serviços de conexão à rede mundial de computadores (INTERNET), através 

de link de Internet dedicado sem limite de dados VIA RÁDIO (BANDA LARGA), 

com fornecimento de materiais, mão de obra para instalação, mobilização e 

disponibilidade técnica e link de internet, incluindo FIREWALL, PROXY e 

controle de banda para atender as secretarias e demais órgãos localizados na 

zona rural e urbana, conforme detalhado no Projeto Básico Anexo I, e em 

observância ao descrito nas especificações técnicas, pelo prazo de 12 (doze) 

meses.  

 

Aos 13 (treze) dias do mês de novembro de 2017, às 14h00min, conforme ficou 

circunstanciado no aviso de licitação devidamente publicado nos órgãos oficiais 

do Município, foi declarada aberta a sessão objetivando o desfecho do “Pregão 

Presencial n° 059/2017”, pela Pregoeira Oficial do Município, a qual foi 

devidamente nomeada pela Portaria nº 008, de 02 de janeiro de 2017, Sra. 

Daniela Mendes Soares, sendo constatada a presença da equipe de apoio, 

composta pela (Srta. Adelvânia Sobral Santos e Sra. Bruna Rodrigues Pereira 

dos Santos). Presente a Sra. Rafaela Rosana Pereira, Assessora em licitação 

nomeada pela portaria nº 16 de 17 de janeiro de 2017, bem como Paulo 

Giovani Giarolla, Assessoria e consultoria na área de Gestão Pública. Presente 

ainda o técnico de informática. Leyfe Cardoso Silva, CPF: 093.885.426-73. A 

Pregoeira levou ao conhecimento de todos que o processo foi devidamente 

autuado, assinado, numerado, protocolado e que o aviso de licitação foi 

publicado nos jornais Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado, Jornal 

Hoje em Dia, AMM, site oficial da prefeitura e não obstante foi publicado ainda 

no Quadro de Aviso localizado no Hall de entrada da Prefeitura, bem como no 

site Oficial do Município. Aberta a sessão compareceu as empresas: 

INFOVARZ LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 10.722.881/0001-08, neste 

ato representado através de Carta de credenciamento pelo Sr.Murilo de Jesus 
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Gonçalves, inscrito no CPF sob o nº 044.846.056-43; INFOX BM LTDA - ME, 

inscrita no CNPJ sob o nº 14.795.858/0001-02, neste ato representado pelo 

Sr. André Proença Gonçalves, inscrito no CPF sob o nº 072.366-186-32 e 

MICROTELL INFORMATICA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 07.400.562/0001-71, neste ato 

representado através de credenciamento pelo Sr. Leonardo Fernandes da Mata, 

inscrito no CPF sob o nº 056.519.426-70. Diante disto a Pregoeira Oficial do 

Município, deu início aos devidos procedimentos de credenciamento, onde os 

representantes das empresas supracitadas apresentaram cópia do Contrato 

Social, identidade civil, o qual apresentou ainda o Anexo IV - Declaração de 

pleno atendimento dos requisitos do edital, sendo as mesmas devidamente 

credenciadas em conformidade com os ditames da Lei Federal nº 10.520/02. 

Na fase credenciamento foi observado que a INFOX BM LTDA - ME, inscrita no 

CNPJ sob o nº 14.795.858/0001-02, deixou de apresentar o anexo V – 

Declaração da condição de microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

todavia foi observado que o proprietário da empresa encontra-se presente e 

representando a empresa na sessão. Desta forma, foi lhe concedido o direito de 

apresentá-la na sessão, devidamente preenchida e assinada por ele. Em 

seguida foram recolhidos os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS e 

os envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, sendo 

constatado por todos que os mesmos encontravam-se lacrados os quais foram 

rubricados pela Pregoeira Oficial do Município e pelos presentes. Prosseguindo 

deu-se inicio na abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços, 

verificando que a empresa INFOX BM LTDA – ME, deixou de constar em sua 

proposta o valor total por extenso, no entanto foi observado que o proprietário 

da empresa encontra-se presente e representando a empresa na sessão lhe 

sendo concedido o direito de fazê-lo de próprio punho na sessão, as demais 

propostas encontram-se em conformidade com o Edital. Neste momento da 

sessão a Pregoeira adverte à representante das respectivas empresas 

presentes para que os lances ofertados sejam exequíveis, uma vez 

administração não acatará pedido de reajustes ou reequilíbrio fora das 

hipóteses legais. Foi Foi iniciado então a sessão de lances e para o item 01, e 

após negociação, logrou vencedora a empresa MICROTELL INFORMATICA 
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COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob 

o nº 07.400.562/0001-71. Prosseguindo foi aberto o envelope de 

documentação de Habilitação, e verificado que a empresa apresentou a 

certidão da junta Comercial com data de validade vencida, uma vez que no 

item 4 do edital consta “ Na hipótese de não constar prazo de validade das 

certidões apresentadas, serão aceitas como válidas as expedidas até 90 

(noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das 

propostas”, perdendo a empresa o direito de concorrer como ME. Desta forma a 

senhora pregoeira decidiu retomar a fase de lances indagando ao segundo 

colocado Sr. Murilo de Jesus Gonçalves, representante da empresa INFOVARZ 

LTDA – ME se teria lances para continuidade da disputa ainda na fase de 

lances, todavia o Sr. Murilo de Jesus Gonçalves informou que não possui 

oferta menor para continuidade dos lances, desistindo expressamente desta 

fase. Ato contínuo foi verificado que as demais documentações apresentadas 

pela empresa está dentro das exigências editalícias, julgando essa comissão 

habilitada a empresa MICROTELL INFORMATICA COMERCIO E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA – ME. Dando seguimento foi 

disponibilizado a todos para assinarem as respectivas documentações, 

lançando os valores finais no MAPA DE APURAÇÃO em anexo. Dando 

seguimento no certame a Pregoeira Oficial do Município, em conformidade com 

que prescreve a lei federal n°: 10.520, de 17 de julho de 2.002, declarou 

vencedoras do certame as empresa MICROTELL INFORMATICA COMERCIO 

E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA – ME. Finalizada esta fase a Sra. 

Pregoeira indagou aos Licitantes se por algum motivo havia a intenção de 

interpor o recurso administrativo. Neste momento o representante da empresa 

INFOVARZ LTDA – ME, manifestou interesse na interposição de recurso, sobre 

a alegação que a certidão de Registro do profissional apresentada pela licitante 

vencedora não se refere a solicitada no edital. Os demais licitantes renunciam, 

por si, todo e qualquer direito a interposição de recursos, na forma da Lei 

10.520 de 07 de julho de 2002.  Importante salientar que o representante da 

empresa INFOX BM LTDA – ME retirou seu envelope de habilitação neste 

momento. Diante disto a Pregoeira “ADJUDICOU” o objeto da presente licitação 

a empresa MICROTELL INFORMATICA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE 
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SERVIÇOS LTDA – ME, conforme estabelece o ditames da Lei 10.520/02. Uma 

vez concluso os trabalhos a Pregoeira Oficial do Município, determinou que se 

aguarda-se o prazo de interposição de recursos. Nada mais a ser 

circunstanciado em ATA eu Daniela Mendes Soares, lavrei a presente que 

depois de lida, e achada de acordo será assinada por todos os presentes ao ato.  

 
Prefeitura Municipal de São João da Ponte - MG, 13 de novembro de 2017. 

 

 
Daniela Mendes Soares 

Pregoeira Oficial do Município 
 

 

Adelvânia Sobral Santos       Bruna R. Pereira dos Santos                                 
Equipe de Apoio                                                Equipe de Apoio                               

 
 

Rafaela Rosana Pereira 

 Assessora em licitação 
 
 

Paulo Giovani Giarolla 
Assessoria e consultoria na área de Gestão Pública 

 
 

Leyfe Cardoso Silva 

Técnico de informática  
CPF: 093.885.426-73. 

 

 
INFOVARZ LTDA – ME 

CNPJ: 10.722.881/0001-08 
 Murilo de Jesus Gonçalves 
CPF sob o nº 044.846.056-43 

 
 

 INFOX BM LTDA – ME 
CNPJ:14.795.858/0001-02 
André Proença Gonçalves 

CPF: 072.366-186-32 
 
 

MICROTELL INFORMATICA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 
– ME 

 CNPJ: 07.400.562/0001-71 
Leonardo Fernandes da Mata 

CPF: 056.519.426-70.   


