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ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 35  

 

 

Aos treze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte às nove horas, no Departamento de Compras e Licitações da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO ABADE, em sessão pública, com a presença da Sr (a). Pregoeiro (a) 

Alex Junior Ferreira e os membros da Equipe de apoio, designados pela Portaria n° 3 de 2020, deu-se início a 

reunião para proceder as atividades pertinentes ao Pregão Presencial n° 35 que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES COMPUTADORES, PARA USO DO DEPARTAMENTO 

DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. Iniciou-se os trabalhos relativos ao credenciamento, recebendo 

os documentos para credenciamento dos representantes das empresas, conforme exigido no edital. Foram recebidos e 

analisados os documentos das seguintes licitantes:  

 

Participante CPF/CNPJ Representante Documento 

Representante 

VICTOR HUGO TORQUATO  

 

08.621.706/0001-82  

 

FRANK VILELA 

JUNQUEIRA  

 

000.320.656-47  

 

INFORMATICA MARIA 

FERNANDA LTDA ME  

 

23.873.446/0001-26  

 

JOAQUIM VIEIRA 

JUNIOR  

 

048.205.216-32  

 

 

Os documentos foram vistados por todos os presentes, encerrando a fase de credenciamento. Foram 

recebidos os envelopes 1 e 2 e estes foram vistados a fim de comprovar sua inviolabilidade. No momento 

determinado, iniciou-se a abertura dos envelopes de propostas de preços. Foram analisadas as propostas de preços 

apresentadas pelas licitantes, para verificar se as determinações editalícias foram atendidas, constatado que as 

proponentes cumpriram as exigências do Edital, sendo classificadas. Iniciou-se então a negociação entre as licitantes 

e  pregoeiro, havendo oportunidade de as licitantes reduzirem os valores ofertados na proposta escrita, conforme 

termo de lances em anexo. O Sr. Pregoeiro esclareceu que qualquer licitante poderia impetrar recursos na própria 

sessão pública. Os representantes presentes Frank Vilela Junqueira e Joaquim Vieira Junior não manifestaram 

interesse em interpor recurso, fato pelo qual fica precluso o direito a recurso na fase de propostas. No momento que 

se encerrou a negociação, foi aberto o envelope de habilitação da empresa ofertante do menor preço: VICTOR 

HUGO TORQUATO. Os documentos apresentados foram conferidos, vistados e as CNDs devidamente autenticadas 

nos sites correspondentes e, após análise, constatou-se que a documentação estava em conformidade com as 

exigências do edital sendo, portanto, habilitada. Finalizada a etapa competitiva e habilitada a empresa ofertante do 

menor preço, o Pregoeiro declararou a empresa vencedora, conforme classificação abaixo: 

VICTOR HUGO TORQUATO - 08.621.706/0001-82, situada na AV HERACLITO FONTOURA SOBRAL 

PINTO, 1855, CASA 567, BLOCO 4 - CONDOMINIO GUAPORE - RIBEIRAO PRETO - SP com o valor total de 
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R$ 5.260,00 (cinco mil e duzentos e sessenta reais),  

 

Seq. Item Descrição UN Marca Quantidade Unitário Total 

1 21428 COMPUTADOR DESKTOP 

COM PROCESSADOR NO 

MÍNIMO INTEL CORE I3 OU 

AMD A10 

UN  NTC 2,0000 2.630,0000 5.260,00 

  

Com a declaração das vencedoras e disponibilização dos autos às licitantes presentes, o Sr. Pregoeiro esclareceu que 

qualquer licitante poderia impetrar recursos na própria sessão pública. Os representantes presentes Frank Vilela 

Junqueira e Joaquim Vieira Junior não manifestaram interesse em interpor recurso, fato pelo qual fica precluso o 

direito a recurso na fase de habilitação. Nada mais a constar, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, 

vai assinada por todos os presentes. 

 

Alex Junior Ferreira 

Pregoeiro (a) 

 

 

 

VICTOR HUGO TORQUATO 

Frank Vilela Junqueira 

 

 

INFORMATICA MARIA FERNANDA ME 

Joaquim Vieira Junior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


