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ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 

N° 002/2018 – RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA 
DE PREÇOS E HABILITAÇÃO. 

 

Aos doze dias do mês de junho do ano de 2018, ás 09h00min, 
reuniram-se, na Sala de Reuniões do IPMAT – Instituto de 

Previdência de Almirante Tamandaré, os membros da Comissão 
Permanente de Pregão, conforme Portaria n.º 001/2018 de 

18/05/2018 sendo: pregoeiro - Luiz Carlos Teixeira da Luz e equipe 
de apoio – Sandra Maria Cumin Ferro e Fabio Augusto da Silva, na 

presença dos representantes das licitantes interessadas de acordo 
com os envelopes entregues até o horário limite de 08h30min do dia 

12/06/2018. Para proceder ao recebimento dos Envelopes n.º 01 
(proposta de preços) e Envelope n.º 02 (Documentação de 

Habilitação) na Licitação modalidade Pregão Presencial N° 
002/2018, cujo objeto é a “Aquisição de equipamentos – 

Servidor, Impressora Colorida, Projetor, Fragmentadora, 
Scanner e Multifuncional” visando suprir as necessidades do 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE 

TAMANDARE – IPMAT, cujo valor máximo é de R$ 32.199,02 
(trinta e dois mil cento e noventa e nove reais e dois 

centavos). O pregoeiro iniciou a sessão pública informando que 
foram protocolados os envelopes contendo a proposta de preços e 

documentação para este certame licitatório das empresas abaixo 
citadas, e na sequencia procedeu ao credenciamento, conforme o 

seguinte: 
 

LICITANTE ME/

EPP 

REPRESENTANTE/C

PF 

PROPOSTA DE 

PREÇOS 

MARCO AURELIO TAVARES – ME 
CNPJ 01.002.697/0001-00 

 Antonio Carlos 
Cordeiro Pinto 

 CPF 028.020.769-73 

R$ 31.112,88 

 

Iniciou-se a sessão com o Credenciamento das empresas 
participantes, verificando que todas estão com as documentações 

solicitadas no item “5“ do PP 002/2018. Após o credenciamento, 
iniciou-se a abertura dos envelopes de Proposta de Preços, conforme 

tabela acima. Para este certame compareceu apenas um licitante. O 
pregoeiro solicita parecer técnico da equipe de Informática da 

Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, devido aos pareceres 
dos equipamentos necessitarem do mesmo. Após solicitação se o 

licitante poderia baixar o preço, o mesmo colocou o novo valor em R$ 
29.998,00. O licitante informou que tratasse de equipamento 

importado e sua cotação é em dólar, portanto não conseguiu dar um 
valor menor devido a variação cambial atual no país. Assim, temos 

como arrematante a empresa Marco Aurelio Tavares ME, com  o valor 
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de R$ 29.998,00. Foi constado que o licitante acima identificado não 

atendeu ao item 8.1.3 b e c do edital, ou seja, optou em apresentar 
balanço patrimonial do ano de 2016 quando deveria presentar 

balanço patrimonial do ano de 2017, desta forma fica aberto prazo 

para juntado de documento, considerando a participação de apenas 
um licitante na presente licitação, de 08 (oito) dias uteis nos termos 

da lei 8666/93, sob pena de inabilitação. O Pregoeiro e Equipe de 
Apoio e Licitante presente, aguardam a protocolização dos 

documentos citados. Nada mais havendo deu-se por encerrada a 
sessão da qual se lavrou a presente Ata, que vai assinada pelo 

Pregoeiro, Membros e Licitante Presente.  
 
 

PELO PREGOEIRO E MEMBROS 

 
                                                                                       

 
Luiz Carlos Teixeira da Luz 

Pregoeiro 
 

 
Sandra Maria Cumin Ferro 

Membro 
 

 
Fabio Augusto da Silva 

Membro 
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