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ATA DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018/SRP - PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 056/2018 – OBJETO: Contratação de empresa 
na prestação do serviço de recarga de cartuchos e tonners para 
impressoras disponibilizadas em comodato para atender as 
necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de 
Amargosa, mediante Sistema de Registro de Preços. 

Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniram-se a Pregoeira Bárbara 

Maria Barbosa Costa e Luís Henrique Andrade Paula, membro da equipe de apoio, nomeados pelo Decreto n° 

039/2018, para realização do recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e os 

documentos de habilitação das licitantes interessadas em participar do Pregão Presencial nº 024/2018, cujo 

objeto constitui a contratação de empresa na prestação do serviço de recarga de cartuchos e tonners para 

impressoras disponibilizadas em comodato para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura 

Municipal de Amargosa, mediante Sistema de Registro de Preços. Foi registrado que o edital foi publicado na 

íntegra no Diário Oficial do Município de Amargosa no dia 12/06/2018 (edição 2420) e que não houve registro 

de impugnação ao instrumento convocatório. A Pregoeira deu início ao certame solicitando aos licitantes que 

entregassem os documentos para o credenciamento, bem como os envelopes de proposta e habilitação de 

participação no Pregão. Registrou-se a presença das Empresas: 

 

EMPRESA CNPJ REPRESENTANTE/CPF 

OFFICERMAQ INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS 

DE LOCAÇÃO LTDA - ME 
10.398.142/0001-02 

DAVID ÂNGELO LOPES NOGUEIRA – 008.051.615-

70 

JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE 

INFORMÁTICA LTDA - ME 
07.484.038/0001-26 

ALBERTO DA SILVA SANTOS FILHO – 792.995.715-

20 

 

Após análise das credenciais, a empresa Jetmulti questionou que a sede da empresa Officermaq não se localiza 

no raio máximo de 60 Km como prevê o edital. A Pregoeira respondeu, com base no item 15.1 do edital, que, 

neste caso, a empresa Officermaq está desclassificada, posto que a sede localiza-se no raio de 267,9 Km, 

conforme pesquisas na internet, muito acima do que prevê o edital. Nesta situação, a condição para 

participação do certame é ter a sede localizada num raio de 60 km, o que não foi obedecida pela empresa 

Officermaq. 

 

O representante legal da empresa desclassificada manifestou o interesse de interpor recurso, porém, a 

Pregoeira disse que não cabia, posto que é uma cláusula do edital, clara e objetiva, sem margens a 

interpretações. Neste caso, a empresa não passou na fase de credenciamento, permanecendo na sessão 

somente como ouvinte.  

 

A empresa Jetmulti, então, foi classificada. Segue para abertura das propostas.  

 

Na análise das propostas, a Pregoeira verificou que a empresa Jetmulti não colocou os preços por lote, e sim 

preço global, em desacordo com o edital. Foi concedido um prazo de 8 (oito) dias úteis, de acordo art. 48 da Lei 

nº 8.666/1993 para que a empresa trouxesse a proposta nos moldes do edital. O representante legal afirmou 

que poderia providenciar com brevidade. Diante de tal situação, eu remarco a sessão pública para abertura das 

propostas e análise dos documentos de habilitação para o dia 29/06/2018, próxima sexta-feira, às 9 (nove) 

horas.  
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Diante do exposto, encerro a sessão pública com as assinaturas da Pregoeira, Equipe de Apoio e Licitante 

credenciado. 

Amargosa, 27 de junho de 2018.  

 

 
BÁRBARA MARIA BARBOSA COSTA 
PREGOEIRA 

 

 
 
LUÍS HENRIQUE ANDRADE PAULA 
EQUIPE DE APOIO 
 
 
JETMULTI CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME 
ALBERTO DA SILVA SANTOS FILHO – 792.995.715-20
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