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Poder Executivo 

AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2019

Processo nº 04.001.472/19-79

Objeto: Registro de preços para aquisição de projetores multimídia tipo 2, para atender demanda do município de Belo
Horizonte.

A Pregoeira designada pelo ato de nomeação, no uso de suas atribuições legais, após a abertura das propostas
eletrônicas e o encerramento da etapa de lances, julgou:

Lote (1) – VIDEOPROJETOR MULTIMÍDIA, TIPO 2, VERSÃO 1.9, CONFORME CHECKLIST (ESPECIFICAÇÃO) DA
PRODABEL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL - COTA PRINCIPAL.

Em 10/12/2019 o licitante TC COMÉRCIO EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$713.700,00
(Setecentos e treze mil e setecentos reais).

Em 17/12/2019 o licitante TC COMÉRCIO EIRELI foi inabilitado e desclassificado por deixar de atender aos itens 12 e 13 do
edital, após convocação da Pregoeira não apresentou documentação e proposta nos termos e prazo do edital. Nessa mesma
data, o licitante BT2M INFORMATICA LTDA, 2º classificado com o valor global ofertado de R$936.000,00 (Novecentos e trinta
e seis mil reais) passou à arrematante do lote.

Nessa mesma data, foi verificada a concessão do benefício da LC 123/06. Sendo assim, o licitante ARENNA INFORMÁTICA
LTDA ME, 3º arrematante do lote com o valor global ofertado de R$958.230,00 (Novecentos e cinquenta e oito mil, duzentos e
trinta reais) foi convocado a exercer seu direito estabelecido na Lei Complementar 123/06 oferecendo nova proposta mais
vantajosa ao Município. Conforme disposto no subitem 11.9 do edital nova sessão pública foi marcada para o dia 18/12/2019
às 16 h (horário de Brasília).

Em 18/12/2019 às 16 h (horário de Brasília), a Pregoeira da disputa convocou o licitante ARENNA INFORMÁTICA LTDA ME, a
exercer seu direito estabelecido na LC nº 123/06, manifestando no Chat de Mensagens nova proposta com valor inferior ao
arrematado. O licitante, 3º arrematante do lote ofertou nova proposta no valor de R$930.000,00 (Novecentos e trinta mil reais),
passando a ser o arrematante do lote.

Em 20/12/2019 o licitante BT2M INFORMATICA LTDA foi desclassificado em virtude da verificação e concessão do benefício
da Lei Complementar 123/2006.

Ainda em 20/12/2019 o licitante ARENNA INFORMÁTICA LTDA ME foi desclassificado a pedido sob a alegação de que
“analisamos nosso produto novamente e verificamos que não possui a resolução nativa solicitada, sendo assim, não atende as
especificações mínimas do edital. Solicitamos desclassificação”. Nessa mesma data, o licitante BT2M INFORMÁTICA LTDA,
com o valor global ofertado de R$936.000,00 (Novecentos e trinta e seis mil reais) foi reclassificado passando a arrematante
do lote.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à
compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a
classificação da proposta da empresa supracitada.



Em conformidade com o subitem 12.5 do edital o licitante 3º arrematante do lote apresentou as especificações técnicas do
videoprojetor que foram analisadas e aprovadas pela PRODABEL.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 27/02/2020, a empresa BT2M INFORMÁTICA LTDA foi declarada
vencedora. Novo valor global foi proposto em conformidade com o subitem 11.11 do edital, ficando adjudicado o lote no valor
global de R$936.000,00 (Novecentos e trinta e seis mil reais), para o fornecimento de 390 videoprojetores, conforme anexo II
do edital, com o valor unitário de R$2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais).

Em conformidade com o item 16 do edital o licitante 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP
manifestou sua intenção de interpor recurso em 27/02/2020.

Aberto o prazo legal para apresentação das razões e contrarrazões recursais foram apresentadas as razões recursais por
parte do licitante 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA em 04/03/2020. Foram apresentadas as
contrarrazões por parte do licitante BT2M INFORMÁTICA LTDA.

Em 24/03/2020 o pregão foi suspenso, devido à pandemia do Novo Coronavírus, conforme mensagem postada no “Chat de
Mensagens” do sítio www.licitacoes-e.com.br.

Em 29/04/2020 o licitante BT2M INFORMÁTICA LTDA solicitou a sua desclassificação alegando aumento no valor do produto.
Sendo assim, o recurso foi julgado como perda do objeto.

Em 04/05/2020 o pregão foi retomado, de acordo com documentos anexos aos autos.

Em 06/05/2020 o licitante BT2M INFORMÁTICA LTDA foi desclassificado a pedido sob a alegação de que "não
conseguiremos entregar os projetores solicitados por causa do novo custo." Nessa mesma data, o licitante COMERCIAL
CEDRO EIRELI ME, 4º arrematante com o valor global ofertado de R$1.118.999,97 (Um milhão, cento e dezoito mil,
novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos) passou a arrematante do lote.

Em 12/05/2020 a Pregoeira da disputa solicitou aos demais licitantes do lote que ainda não haviam sido convocados:
COMERCIAL CEDRO EIRELI ME que ofertou R$1.118.999,97; CREATIVE INFORMATICA LTDA.- EPP que ofertou
R$1.119.000,00; PR TELECOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI – ME que ofertou R$1.120.000,00; PORT
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA que ofertou R$1.167.045,45; 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM
INFORMATICA LTDA-EPP que ofertou R$1.168.362,00; CLASSIC COMERCIO LTDA que ofertou R$1.321.110,00; KONA
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA que ofertou R$1.329.400,00; IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA
que ofertou R$1.550.000,00; DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA que ofertou R$3.900.000,00; MICRO
SERVICE ELETRONICOS EIRELI que ofertou R$9.000.000,00; que apresentassem nova proposta nos termos do subitem
11.11 do edital.

Em 13/05/2020 o licitante KONA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ofertou nova proposta no valor global de R$1.030.770,00
(Um milhão, trinta mil, setecentos e setenta reais), conforme mensagem postada no chat de mensagens do Banco do Brasil.

Em 18/05/2020 os licitantes COMERCIAL CEDRO EIRELI ME; CREATIVE INFORMATICA LTDA.- EPP; PR TELECOM
COMERCIO E SERVICOS EIRELI – ME; PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA; 3D PROJETOS E
ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA-EPP e CLASSIC COMERCIO LTDA foram desclassificados por ter ofertado proposta
com valor acima do preço estimado para contratação, conforme artigo 48, inciso II da Lei 8.666/93.

Em 28/05/2020 o licitante KONA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA foi inabilitado pelo descumprimento do seguinte subitem do
edital: 13.7 (A certidão negativa de tributos estaduais e a certidão de tributos municipais foram emitidas em data posterior à
abertura das propostas eletrônicas) e desclassificado de acordo com análise realizada pela PRODABEL (Empresa de
Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A) ao prospecto enviado pelo licitante. O projetor não atende as
especificações técnicas do checklist, constante no anexo II do edital, em virtude do não atendimento ao item obrigatório 3.01
(O edital exige mínimo de 16,7 milhões de cores na reprodução e a marca ofertada tem 8,3 milhões de cores) e a não
apresentação de documentos comprobatórios solicitados. Nessa mesma data, o licitante IDFLUX TECHNOLOGIES E
INFORMÁTICA BRASIL LTDA, 11º classificado com o valor global ofertado de R$1.550.000,00 (Um milhão, quinhentos e
cinquenta mil reais) passou a arrematante do lote.



Ainda em 28/05/2020 os licitantes IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA; DAMASCENO INFORMATICA
E EQUIPAMENTOS LTDA e MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI foram desclassificados por ter ofertado proposta com
valor acima do preço estimado para contratação, conforme artigo 48, inciso II da Lei 8.666/93.

Não restando outros licitantes para convocação, o lote resultou FRACASSADO.

Considerando que não houve vencedor para a cota principal (lote 01), em 04/06/2020, o licitante MICRO SERVICE
ELETRÔNICOS EIRELI, vencedor da cota reservado (lote 02) foi convocado para se manifestar, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, quanto à possibilidade de lhe ser adjudicado o objeto da cota principal, nas mesmas condições já ofertadas
para a cota reservada, conforme previsto no subitem 11.15 do edital.

Como não houve o aceite do lote 01 por parte do licitante MICRO SERVICE ELETRÔNICOS EIRELI nas mesmas condições
que o mesmo havia arrematado no lote 02, em 17/06/2020, a Pregoeira da disputa ofertou o lote 01 para as empresas
remanescentes a seguir: PR TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM
INFORMÁTICA LTDA - EPP, INOVAMAX TELEINFORMÁICA LTDA, LAR COMÉRCIO VAREGISTA DE AR CONDICIONADOS
LTDA, F.B. BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI ME, IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMÁTICA BRASIL LTDA, WTO
COMÉRCIO E LICITAÇÃO LTDA, CLASSIC COMÉRCIO LTDA E DAMASCENO INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS LTDA.

Como não houve interesse por parte dos licitantes remanescentes e de acordo com mensagens postadas no lote 02 do sítio
www.licitacoes-e.com.br, o lote 01 permaneceu fracassado.

Lote (2) - VIDEOPROJETOR MULTIMÍDIA, TIPO 2, VERSÃO 1.9, CONFORME CHECKLIST (ESPECIFICAÇÃO) DA
PRODABEL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. - COTA RESERVADA.

Em 10/12/2019 o licitante RENATO SEVERINO BICALHO DE LIMA CPF 712.263.116-87 – ME foi o arrematante do lote com o
valor global ofertado de R$239.720,00 (Duzentos e trinta e nove mil, setecentos e vinte reais).

Em 18/12/2019 o licitante RENATO SEVERINO BICALHO DE LIMA CPF 712.263.116-87 – ME foi inabilitado pelo
descumprimento dos seguintes subitens do edital: 13.1.1.1 (Os atestados de capacidade técnica enviados não comprovaram
que o licitante fornece ou forneceu bens em quantidade que represente no mínimo 25% do previsto no lote) e 13.1.1.2 (O
balanço patrimonial enviado não refere-se ao último exercício social). Nessa mesma data, o licitante TC COMÉRCIO EIRELI,
2º classificado com o valor global ofertado de R$239.730,00 (Duzentos e trinta e nove mil, setecentos e trinta reais) passou a
arrematante do lote.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à
compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a
classificação da proposta da empresa supracitada.

Em conformidade com o subitem 12.5 do edital, o licitante 2º arrematante do lote apresentou as especificações técnicas do
videoprojetor que foram analisadas e reprovadas pela PRODABEL.

Em 27/12/2019 o licitante TC COMÉRCIO EIRELI foi desclassificado de acordo com análise realizada pela PRODABEL
(Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A) ao prospecto enviado pelo licitante e sítio do
fabricante (https://tomate.tv/produto/mpr-2003/), o projetor não atende as especificações técnicas do checklist constante no
anexo II do edital, não sendo encontrados os seguintes itens: compatibilidade de vídeo NTSC, PAL-M, PAL-N, SECAM, 720p
(HDTV) e 1080; tecnologia 3LCD ou DLP; maleta ou bolsa para transporte; cabo VGA de, no mínimo, 05 (cinco) metros; cabo
HDMI de, no mínimo, 05 (cinco) metros; cabo S-vídeo ou RCA; cabo de alimentação de energia elétrica com plugue no novo
padrão Brasil (norma ABNT NBR 14136) e Fonte de alimentação em tensão de 110V a 220 V. Ainda em 27/12/2019, o licitante
ARENNA INFORMÁTICA LTDA ME, 3º classificado com o valor global ofertado de R$321.500,00 (Trezentos e vinte e um mil e
quinhentos reais) passou à arrematante do lote.

Em 23/01/2020 o licitante ARENNA INFORMÁTICA LTDA ME foi desclassificado a pedido sob a alegação de que “analisamos
nosso produto novamente e verificamos que não possui a resolução nativa solicitada, sendo assim, não atende as
especificações mínimas do edital. Solicitamos desclassificação”. Nessa mesma data, o licitante COMERCIAL CEDRO EIRELI



ME, com o valor global ofertado de R$365.999,97 (Trezentos e sessenta e cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e
noventa e sete centavos) passou a arrematante do lote.

Ainda em 23/01/2020 a Pregoeira da disputa solicitou aos demais licitantes do lote que ainda não haviam sido convocados:
COMERCIAL CEDRO EIRELI ME que ofertou R$365.999,97; MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI que ofertou
R$366.000,00; PR TELECOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI – ME que ofertou R$375.000,00; 3D PROJETOS E
ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA-EPP que ofertou R$392.999,99; INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA que ofertou
R$393.000,00; M P A VALENTE SERVICE – ME que ofertou R$654.999,99; F.B. BORGES EQUIPAMENTOS - EIRELI – ME
que ofertou R$690.000,00; IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA que ofertou R$700.000,00; WTO
COMERCIO E LICITACAO LTDA que ofertou R$800.000,00; CLASSIC COMERCIO LTDA que ofertou R$1.000.000,00;
DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA que ofertou R$1.310.000,00 que apresentassem nova proposta nos
termos do subitem 11.11 do edital.

Nessa mesma data o licitante COMERCIAL CEDRO EIRELI ME, ofertou nova proposta no valor global de R$346.455,70
(Trezentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos), conforme mensagem postada no
chat de mensagens do Banco do Brasil.

Em 24/01/2020 os licitantes IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMÁTICA BRASIL LTDA ofertou nova proposta no valor global
de R$346.455,70 (Trezentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos); o licitante PR
TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME ofertou nova proposta no valor de R$346.364,00 (Trezentos e quarenta e
seis mil, trezentos e sessenta e quatro reais); o licitante MICRO SERVICE ELETRÔNICOS EIRELI ofertou nova proposta no
valor de R$346.000,00 (Trezentos e quarenta e seis mil reais); o licitante INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA também
ofertou nova proposta no valor de R$346.000,00 (Trezentos e quarenta e seis mil reais). Sendo assim, o licitante COMERCIAL
CEDRO EIRELI ME continuou como arrematante do lote.

Em 03/02/2020 o licitante COMERCIAL CEDRO EIRELI ME foi desclassificado a pedido sob a alegação de que "não
conseguimos o atestado de capacidade técnica a tempo". Nessa mesma data, o licitante MICRO SERVICE ELETRÔNICOS
EIRELI, com o valor global ofertado de R$366.000,00 (Trezentos e sessenta e seis mil reais) passou a arrematante do lote.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à
compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a
classificação da proposta da empresa supracitada.

Em conformidade com o subitem 12.5 do edital o licitante 5º arrematante do lote apresentou as especificações técnicas do
videoprojetor que foram analisadas e aprovadas pela PRODABEL.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 27/02/2020, a empresa MICRO SERVICE ELETRÔNICOS EIRELI foi
declarada vencedora. Novo valor global foi proposto em conformidade com o subitem 11.11 do edital, ficando adjudicado o lote
no valor global de R$345.840,00 (Trezentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta reais), para o fornecimento de 131
unidades de videoprojetores, conforme anexo I do edital, com o valor unitário de R$2.640,00 (Dois mil, seiscentos e quarenta
reais).

Publicada a decisão nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, a Pregoeira declarou encerrados os trabalhos.

Josiele Cássia Fortes Martins de Oliveira

Pregoeira

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2019

Processo nº 04.001.472/19-79

Objeto: Registro de preços para aquisição de projetores multimídia tipo 2, para atender demanda do município de Belo
Horizonte.



Adjudico, pelo critério do menor preço, aferido de forma global, observadas as exigências do edital e seus anexos, o
objeto desta licitação à:

Lote (2) – VIDEOPROJETOR MULTIMÍDIA, TIPO 2, VERSÃO 1.9, CONFORME CHECKLIST (ESPECIFICAÇÃO) DA
PRODABEL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL - COTA RESERVADA.

- EMPRESA: Micro Service Eletrônicos Eireli.

- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$345.840,00 (Trezentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta reais).

Josiele Cássia Fortes Martins de Oliveira

Pregoeira

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2019

Processo nº 04.001.472/19-79

Objeto: Registro de preços para aquisição de projetores multimídia tipo 2, para atender demanda do município de Belo
Horizonte.

Homologo a licitação relativa ao registro de preços para aquisição de projetores multimídia tipo 2, para atender
demanda do município de Belo Horizonte para que produza seus efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto
licitado à seguinte empresa que ofertou o menor preço:

Lote (1) – VIDEOPROJETOR MULTIMÍDIA, TIPO 2, VERSÃO 1.9, CONFORME CHECKLIST (ESPECIFICAÇÃO) DA
PRODABEL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL - COTA PRINCIPAL.

- FRACASSADO.

Lote (2) – VIDEOPROJETOR MULTIMÍDIA, TIPO 2, VERSÃO 1.9, CONFORME CHECKLIST (ESPECIFICAÇÃO) DA
PRODABEL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL - COTA RESERVADA.

- EMPRESA: Micro Service Eletrônicos Eireli.

- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$345.840,00 (Trezentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta reais).

Breno Serôa da Motta

Subsecretaria de Administração e Logística


