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ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 075/2016 - Sessão Nº 001 

 

 

Processo  :  105/2016  

Objeto  :  
Aquisição de sistema de obtenção de dados comportamentais para atender as necessidades da 

Faculdade de Psicologia da UniRV - Universidade de Rio Verde.  

 

1 - Abertura da Sessão  
Às 08:00 horas do dia 28 de junho de 2016, reuniram-se na sala de Licitações o Pregoeiro Mayko Roberto 

Damasceno Souza e os membros da Equipe de Apoio Mirlene Guimarães Castro Meireles, , designados pela Portaria nº 

3021/2015, de 19/10/2015, com base na Leis nº 8.666/1993, de 21 de junho de 1993, nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e 

Lei Estadual 17.928 de 27 de dezembro de 2012, , para realizar os procedimentos relativos ao processamento do Pregão 

Presencial Nº 075/2016, tipo menor preço por item.  

Inicialmente o Pregoeiro declarou aberta a sessão, passando-se de imediato à fase de credenciamento. 

 

2 - Credenciamento  
Declarando aberta a fase de credenciamento o Pregoeiro solicitou aos seus representantes que apresentassem os 

documentos exigidos no item 4 do Edital. Depois de analisados os documentos pela Equipe de Apoio, foram consideradas 

credenciadas as empresas abaixo, com os respectivos representantes:  

EMPRESA  ME / EPP  CNPJ/CPF  REPRESENTANTE  IDENTIFICAÇÃO  

INSIGHT EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 

Impedido de Ofertar Lance. Motivo: A 

licitante enviou os envelopes via Correios.  

SIM  03.062.201/0001-01    

ROYAL ATACADISTA E COMÉRCIO 
EIRELI  

SIM  24.103.721/0001-95  DIEGO SAMMER SANTOS  MG10910557 SSP/MG  

 

3 - Da Declaração de Atendimento e da Entrega dos Envelopes.  
Em seguida o Pregoeiro solicitou que os interessados credenciados apresentassem a declaração de pleno 

atendimento aos requisitos para habilitação, bem como que entregassem à Equipe de Apoio, os envelopes nº 01 

contendo a Proposta e o nº 02 contendo a habilitação. Aberto pela Equipe de Apoio o primeiro envelope contendo a 

proposta, o Pregoeiro declarou encerrada a fase de credenciamento, passando-se à abertura das propostas dos 

credenciados.  

 

4 - Da Classificação das Propostas  
Abertos todos os envelopes contendo as propostas, o Pregoeiro franqueou o acesso de todos ao conteúdo das 

mesmas aos interessados, solicitando que as rubricassem. Após, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, passaram a análise da 

adequação das propostas aos requisitos do Edital, considerando que todas as propostas estavam adequadas. Passou-se, 

então, à classificação da proposta de menor preço e de todas aquelas cujo preço não extrapolasse a 10% daquela, ficando 

assim classificadas ou desclassificadas para a fase de lance os seguintes licitantes, em ordem crescente de valor:  

Item 1: Sistema integrado de dados comportamentais com ambiente de vivência controlado, nicho de teses de 

aprendizagem e software de gerenciamento e interação de respostas - 1 Unid  

POSIÇÃO  EMPRESA  CNPJ/CPF  MARCA  PROPOSTA  
TOTAL DA 

PROPOSTA  
CLASSIF.  

1  Insight Equipamentos Ltda - EPP  03.062.201/0001-01  INSIGHT  R$ 48.000,00  R$ 48.000,00  Sim  

2  
ROYAL ATACADISTA E COMÉRCIO 

EIRELI  
24.103.721/0001-95  INSIGHT  R$ 67.500,00  R$ 67.500,00  Sim  

 

5 - Dos Lances por item  
Declarou o Pregoeiro aberta a fase dos lances, convidando os autores das respectivas propostas classificadas que 

fizessem verbalmente, em alto e bom som, os lances, iniciando pelo licitante classificado com maior preço a inauguração 

das rodadas.  
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5. 1 - Lances do Item 1: Sistema integrado de dados comportamentais com ambiente de 

vivência controlado, nicho de teses de aprendizagem e software de gerenciamento e interação 

de respostas - 1 Unid  
RODADA  CLAS.  EMPRESA  CNPJ/CPF  LANCE  

1ª  Desistente  ROYAL ATACADISTA E COMÉRCIO EIRELI  24.103.721/0001-95  R$ 67.500,00  

5. 1a - Rodada de Negociação  
Não havendo mais interessados em oferecer lance, o Pregoeiro declarou encerrada a fase em relação ao item 1 

passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou:  

CLAS.  EMPRESA  CNPJ/CPF  NEGOCIAÇÃO  

1  Insight Equipamentos Ltda - EPP  03.062.201/0001-01  R$ 48.000,00  

2  ROYAL ATACADISTA E COMÉRCIO EIRELI  24.103.721/0001-95  R$ 67.500,00  

5. 1b - Classificação Provisória do item n° 1  
CLAS.  EMPRESA  CNPJ/CPF  MENOR LANCE  

1  Insight Equipamentos Ltda - EPP  03.062.201/0001-01  R$ 48.000,00  

2  ROYAL ATACADISTA E COMÉRCIO EIRELI  24.103.721/0001-95  R$ 67.500,00  

 

6 - Da Habilitação  
Após a classificação provisória das licitantes passou-se, assim, à abertura do envelope 02 de habilitação das 

primeiras colocadas, tendo o Pregoeiro e a Equipe de Apoio facultado a todos interessados a verificação da documentação.  

Analisada a documentação o Pregoeiro considerou INABILITADA a seguinte empresa:  

 
ITEM  DESCRIÇÃO ITEM  EMPRESA  

1  
Sistema integrado de dados comportamentais com ambiente de vivência controlado, nicho de teses de 
aprendizagem e software de gerenciamento e interação de respostas  

Insight Equipamentos Ltda - EPP  

 
         Motivos da inabilitação: 

 

a) A licitante Insight Equipamentos Ltda EEP apresentou a Certidão Negativa de Débitos Municipal em cópia 

simples e este documento não possui em seu texto formas para autenticidade via internet, fato que impossibilita a 

verificação da originalidade do documento e desrespeita a instrução editalicia prevista no subitem 7.9; deixou de 

apresentar a Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata, exigida no subitem 7.4 do edital; e deixou de 

apresentar atestado ou declaração de capacidade técnica, fornecida por pessoa juridica de direito público ou privado, 

conforme determina o subitem 7.5 do instrumento convocatório. 

 

Após declarada a inabilitação da licitante supracitada foi realizado a negociação com licitante Royal Atacadista 

e Comércio Eireli, segunda licitante classificada, segue demonstrativo das informações após a fase de negociação: 

 

Item 1: Sistema integrado de dados comportamentais com ambiente de vivência controlado, 

nicho de teses de aprendizagem e software de gerenciamento e interação de respostas - 1 Unid  

CLAS.  EMPRESA  CNPJ/CPF  MENOR LANCE  
TOTAL MENOR 

LANCE  

1  ROYAL ATACADISTA E COMÉRCIO EIRELI  24.103.721/0001-95  R$ 65.000,00  R$ 65.000,00  

 
Analisada a documentação da empresa Royal Atacadista e Comércio Eireli, o Pregoeiro considerou a mesma 

HABILITADA. 
 

7 - Da fase de Apresentação de Recursos  
Após a fase de habilitação, o Pregoeiro avisou que o licitante que quisesse interpor recurso contra o procedimento 

deveria manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, que seria registrada no final da ata.  

Nenhum participante manifestou intenção de recorrer.  

 

8 - Da Adjudicação  



Página 3 de 3 

 

 

 

 

 

FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

_______________________________________________________________________________________F

azenda Fontes do Saber, Caixa Postal 104, nº S/N, Campus Universitário, RIO VERDE, CEP: 75.901-970, Fone: (64) 3620-2267, Fax: (64) 3620-

2243  www.fesurv.br   comprasurv@yahoo.com.br 

Como ninguém manifestou interesse em recorrer o Pregoeiro adjudicou os objetos do certame aos vencedores da 

licitação, na forma abaixo: 

 

ITEM  
DESCRIÇÃO DO 

PRODUTO  
MARCA  QTDE  UNIDADE  

EMPRESA 

VENCEDORA  
CNPJ/CPF  

MENOR 

LANCE 

UNITÁRIO  

VALOR 

TOTAL DO 

LANCE  

1  

Sistema integrado de dados 

comportamentais com 

ambiente de vivência 

controlado, nicho de teses de 

aprendizagem e software de 

gerenciamento e interação de 
respostas  

INSIGHT  1  UNID  

ROYAL 

ATACADISTA E 

COMÉRCIO EIRELI  

24.103.721/0001-95  R$ 65.000,00  R$ 65.000,00  

 

9 - Das Ocorrências na Sessão Pública  
Não houve ocorrências dignas de nota.  

 

10 - Encerramento da Sessão  
Nada mais havendo a tratar o Pregoeiro encerrou a sessão, da qual, para constar, lavrou-se a presente Ata que, 

lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes que o 

quiseram.  

 

 

Mayko Roberto Damasceno Souza  
Pregoeiro  

 

Mirlene Guimarães Castro Meireles  
Equipe de Apoio  

 

Licitantes presentes:  

 

 

 

 

 

Royal Atacadista e Comércio Eireli  
Diego Sammer Santos  


