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ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 053/2.018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 

Aos vinte e quatro dias do mês de julho de dois mil dezoito, às 14hs40min, 
reúne-se o Pregoeiro com sua equipe, para abertura e julgamento das propostas do 
Processo de Licitação em epigrafe, que tem por objetivo a contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de computador e impressora – firmado com o 
Ministério da Saúde, destinado para atender o Município, as especificações contidas 
no termo de referência e conforme condições e exigências estabelecidas neste 
Edital. 

O extrato resumido do Edital Convocatório encontra-se publicado na 
Imprensa Oficial do Município e no Hall da Prefeitura Municipal, tudo conforme 
consta nos autos. 

O Edital Convocatório foi solicitado por diversos licitantes. 

Ainda, esclarece que não consta nos autos qualquer impugnação do 
edital convocatório, desta forma transcorreu in albis. 

Às 14hs55min comparecem na sede da Prefeitura Municipal de Santo 
Antônio do Aventureiro os seguintes licitantes: CANAÃ DE CARMO DISTRIBUIDORA 
LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica sob nº 10.542.335/0001-95, com sede na Rua Armando Chaves Monteiro, nº 
105, Loja 01 - Boa Esperança, na cidade do Carmo, Estado do Rio de Janeiro, neste 
ato representado pelo Senhor ELTON MENEZES DA SILVA, brasileiro, casado, 
Representante Comercial, portador da Cédula de Identidade nº 12.606.330-4, 
expedida pelo Instituto Félix Pacheco, Estado do Rio de Janeiro e do CPF sob o nº 
091.089.277-66; BOM DE MINAS COMERCIAL DE ALÉM PARAÍBA EIRELI ME, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 
19.196.371/0001-19, com sede na Rua Monsenhor Raul Faria Cunha, nº 220, Bairro 
Goiabal, na cidade de Além Paraíba, Estado de Minas Gerais, representada pela 
Procuradora JAQUELINE DOS SANTOS SANT ANA, brasileira, solteira, auxiliar 
administrativo, portadora da Cédula de Identidade nº MG18.357.440, expedida pela 
Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais e CPF sob o nº 106.331.916-12; 
INFORMÁTICA PONTO COM LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 12.468.333/0001-29, com sede na Rua 
Tenente Brito Melo, nº 1365, Sala 402 – B, Bairro Barro Preto, na cidade de Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais, representado neste ato pelo Procurador MARCELO 
JOSÉ DE LMA, brasileiro, casado, assessor comercial, portador da Cédula de 
Identidade nº MG15.582.440, expedida pela Secretaria de Segurança Pública e CPF 
sob o nº 088.505.276-59 e A & I COMERCIO LTDA ME, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 21.010.448/0001-
66, com sede na Quatro de Dezembro, nº 8, Sala 008, Bairro Bom Pasto, na cidade de 
Manhuaçu, Estado de Minas Gerais, representado neste ato pelo ALAN DIONES FABIO 
ROCHA DE MORAIS, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de 
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Identidade nº MG13.152.037, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do 
Estado de Minas Gerais e CPF sob o nº 065.576.266-39, para protocolizar os envoltórios 
do Processo de Licitação. 

Às 15hs15min o Pregoeiro entrega os envoltórios para as devidas 
averiguações e assinaturas. 

Às 15hs17min inicia a fase de credenciamento. 

O Senhor Pregoeiro informa aos presentes que não consta nos autos 
recursos de impugnações do Edital Convocatório. 

Às 15hs18min o Pregoeiro decide pelo credenciamento dos licitantes: 
CANAÃ DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 10.542.335/0001-95, com sede 
na Rua Armando Chaves Monteiro, nº 105, Loja 01 - Boa Esperança, na cidade do 
Carmo, Estado do Rio de Janeiro, neste ato representado pelo Senhor ELTON 
MENEZES DA SILVA, brasileiro, casado, Representante Comercial, portador da Cédula 
de Identidade nº 12.606.330-4, expedida pelo Instituto Félix Pacheco, Estado do Rio 
de Janeiro e do CPF sob o nº 091.089.277-66; BOM DE MINAS COMERCIAL DE ALÉM 
PARAÍBA EIRELI ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica sob o nº 19.196.371/0001-19, com sede na Rua Monsenhor Raul 
Faria Cunha, nº 220, Bairro Goiabal, na cidade de Além Paraíba, Estado de Minas 
Gerais, representada pela Procuradora JAQUELINE DOS SANTOS SANT ANA, brasileira, 
solteira, auxiliar administrativo, portadora da Cédula de Identidade nº MG18.357.440, 
expedida pela Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais e CPF sob o nº 
106.331.916-12; INFORMÁTICA PONTO COM LTDA – ME, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 12.468.333/0001-
29, com sede na Rua Tenente Brito Melo, nº 1365, Sala 402 – B, Bairro Barro Preto, na 
cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, representado neste ato pelo 
Procurador MARCELO JOSÉ DE LMA, brasileiro, casado, assessor comercial, portador 
da Cédula de Identidade nº MG15.582.440, expedida pela Secretaria de Segurança 
Pública e CPF sob o nº 088.505.276-59 e A & I COMERCIO LTDA ME, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 
21.010.448/0001-66, com sede na Quatro de Dezembro, nº 8, Sala 008, Bairro Bom 
Pasto, na cidade de Manhuaçu, Estado de Minas Gerais, representado neste ato 
pelo ALAN DIONES FABIO ROCHA DE MORAIS, brasileiro, casado, empresário, 
portador da Cédula de Identidade nº MG13.152.037, expedida pela Secretaria de 
Segurança Pública do Estado de Minas Gerais e CPF sob o nº 065.576.266-39, tendo 
em vista o atendimento no disposto no edital convocatório. 

Às 15hs20min faz a abertura dos envoltórios de propostas dos licitantes, 
sendo entregue aos presentes para as devidas averiguações. 

Após análise das propostas, contata-se que somente as empresas CANAÃ 
DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 10.542.335/0001-95, com sede na Rua 
Armando Chaves Monteiro, nº 105, Loja 01 - Boa Esperança, na cidade do Carmo, 
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Estado do Rio de Janeiro, neste ato representado pelo Senhor ELTON MENEZES DA 
SILVA, brasileiro, casado, Representante Comercial, portador da Cédula de 
Identidade nº 12.606.330-4, expedida pelo Instituto Félix Pacheco, Estado do Rio de 
Janeiro e do CPF sob o nº 091.089.277-66 e A & I COMERCIO LTDA ME, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 
21.010.448/0001-66, com sede na Quatro de Dezembro, nº 8, Sala 008, Bairro Bom 
Pasto, na cidade de Manhuaçu, Estado de Minas Gerais, representado neste ato 
pelo ALAN DIONES FABIO ROCHA DE MORAIS, brasileiro, casado, empresário, 
portador da Cédula de Identidade nº MG13.152.037, expedida pela Secretaria de 
Segurança Pública do Estado de Minas Gerais e CPF sob o nº 065.576.266-39 
apresentaram as propostas nos termos especificados no edital convocatório, 
decorrente da exigência das marcas DELL, LENOVO, HP ou superior. 

Quanto aos licitantes BOM DE MINAS COMERCIAL DE ALÉM PARAÍBA EIRELI 
ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica sob o nº 19.196.371/0001-19, com sede na Rua Monsenhor Raul Faria Cunha, 
nº 220, Bairro Goiabal, na cidade de Além Paraíba, Estado de Minas Gerais, 
representada pela Procuradora JAQUELINE DOS SANTOS SANT ANA, brasileira, solteira, 
auxiliar administrativo, portadora da Cédula de Identidade nº MG18.357.440, 
expedida pela Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais e CPF sob o nº 
106.331.916-12; INFORMÁTICA PONTO COM LTDA – ME, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 12.468.333/0001-
29, com sede na Rua Tenente Brito Melo, nº 1365, Sala 402 – B, Bairro Barro Preto, na 
cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, representado neste ato pelo 
Procurador MARCELO JOSÉ DE LMA, brasileiro, casado, assessor comercial, portador 
da Cédula de Identidade nº MG15.582.440, expedida pela Secretaria de Segurança 
Pública e CPF sob o nº 088.505.276-59 apresentaram computadores com marca  TRES 
GREEN e POWER PC BRAZIL PC RIO. 

Quanto a menção à marca de referência é permitida e deriva do dever 
que a Administração possui de caracterizar o objeto licitado de forma adequada, 
sucinta e clara, de acordo com os arts. 14, 38, caput, e 40, inciso I, da lei nº 8.666/93. 

Esta exigência consta no processo licitatório, sendo exigência do Órgão 
solicitante e devidamente justificado nos autos. 

Desta forma este órgão licitante fez constar no ato convocatório o termo: 
“deve necessariamente acrescentar expressões do tipo “ou equivalente”, “ou 
similar”, “ou de melhor qualidade”, podendo a Administração exigir que a empresa 
participante do certame demonstre desempenho, qualidade e produtividade 
compatíveis com a marca de referência mencionada.” (Acórdão 113/2016 – 
Plenário). 

Sobre a diferença entre a vedação à indicação de marca e a menção à 
marca de referência, assim se manifestou o Tribunal de Conta da União no Acórdão 
2.829/15 – Plenário: A diferença básica entre os dois institutos é que o primeiro 
(excepcionado pelo art. 7º, § 5º, da Lei 8.666/1993), admite a realização de licitação 
de objeto sem similaridade nos casos em que for tecnicamente justificável, ao passo 
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que o segundo é empregado meramente como forma de melhor identificar o objeto 
da licitação, impondo-se a aceitação de objeto similar à marca de referência 
mencionada”. 

Neste tópico temos que a relatora Conselheira Adrienne Andrade 
menciona que “a palavra marca aparece três vezes na Lei n. 8.666/93: em duas é 
vedada a sua indicação e apenas em uma é admitida, mas como exceção”. 

As exceções da exigência de marcas esta estampada no Art. 7º da Lei 
Federal nº 8.666/93 em que é admitida a indicação de marcas. 

De acordo com Andrade (2013, p.80), a doutrina entende que a escolha 
de marca pelo administrador pode ocorrer em três hipóteses: “para a continuidade 
de utilização de marca adotada no serviço público; para a adoção de nova marca 
mais conveniente que as utilizadas; para padronização de marca ou tipo no serviço 
público”. Diz ainda, que em todas as hipóteses, a Administração deve demonstrar 
que a indicação é para atender ao interesse público, sem preferências pessoais. A 
partir de então, analisa-se as possibilidades apontadas pela doutrina. 

Quanto à indicação para a continuidade de utilização de marca 
adotada no serviço público ou adoção de nova marca mais conveniente que as 
utilizadas, pode-se relacionar com o princípio da padronização, uma vez que, a 
indicação de marca serviria como parâmetro de uma marca já utilizada pela 
Administração e assim, mantém-se ou melhora-se o padrão de qualidade. Então, 
haveria a possibilidade da indicação da marca para aquisição de produto com 
qualidades iguais ou superiores ao solicitado. De qualquer forma, em ambos os 
casos, é necessário demonstrar tecnicamente a real necessidade daquelas 
características, bem como demonstrar que a escolha não é para satisfazer 
preferências pessoais ou escolhas arbitrárias. Nesse sentido, já se pronunciou o TCU 
no Acórdão nº 1547-22/04-1: 

“O princípio da padronização não conflita com a vedação de 
preferência de marca, desde que a decisão administrativa, que identifica o produto 
pela marca, seja circunstanciadamente motivada e demonstre ser essa opção, em 
termos técnicos e econômicos, a mais vantajosa para a administração”. 

Tal conteúdo, também aparece no texto de Andrade (2013, p.81) e deixa 
claro a legalidade de indicação de marca desde que motivada tecnicamente e 
economicamente, bem como, que a opção seja pela preservação do interesse 
público. A análise aparece ainda na Ementa de Parecer em Consulta – Tribunal 
Pleno com processo nº 849.726 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais: 

“Ementa: consulta – licitação – obras, serviços e compras – definição do 
objeto – indicação de marca – vedação, salvo se amparada em motivos 
de ordem técnica ou científica, excluindo-se influências pessoais – 
prevalência do interesse público – necessidade de justificação objetiva 
da decisão – indicação, no edital, de marca referência seguida das 
expressões “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade” – 
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possibilidade – exigência de demonstração, pelo licitante, da 
compatibilidade do produto com a marca referência – possibilidade”. 

A questão já foi analisada em algumas oportunidades pelo Tribunal de 
Contas da União. Percebe-se que o posicionamento do TCU no Acórdão nº 0660-
10/13-P é no mesmo sentido: 

“É pacífico no Tribunal o entendimento de que deve ser evitada a 
indicação de marcas de produtos para configuração do objeto, quando 
da realização de seus certames licitatórios para a aquisição de bens, 
salvo se seguidas das expressões “ou equivalente” ou “ou similar””. 

Quanto à indicação de marca para padronização, a Súmula nº 270 do 
Tribunal de Contas da União – TCU admite: “em licitações referentes a compras, 
inclusive de softwares, é possível a indicação de marca, desde que seja estritamente 
necessária para atender exigências de padronização e que haja prévia justificação”. 
Para tanto, um parecer técnico deve ser elaborado e acompanhar o processo 
licitatório a fim de fundamentar a escolha. Tal posicionamento pode ser comprovado 
no Acórdão nº 2664/2007 do Tribunal de Contas da União: 

“Ademais, mister se faz lembrar que a questão da preferência de marca 
já foi enfrentada diversas vezes por este Tribunal, estando pacificado o 
entendimento de que, no caso de eleição de produto de determinada 
marca ou determinado fabricante, para fins de padronização, as 
justificativas devem estar respaldadas em comprovação inequívoca de 
ordem técnica de que produto de marca similar não tem qualidade 
equivalente e que somente a marca escolhida atende às necessidades 
específicas da administração, considerando, sempre, que esse 
procedimento constitui exceção ao princípio constitucional da isonomia, 
bem como à regra que veda a restrição do caráter competitivo da 
licitação, prevista no art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei n. 8.666/1993” 

Desta forma, temos que a indicação das marcas mencionadas no Edital 
Convocatório, é para apenas em identificar o produto ou serviço, a fim de adquirir 
algo que atenda às necessidades de modo a utilizar da melhor forma possível o 
dinheiro público. Para tais fins, assim comenta Justen Filho (2011, p.186/187 apud 
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, 2015): 

“A padronização pode resultar na seleção de um produto identificável 
por meio de uma marca. Logo, o resultado será a escolha pela 
Administração de uma “marca” determinada, a qual será utilizada 
posteriormente para identificar os objetos que serão contratados. Isso não 
se traduz em qualquer tipo de atuação reprovável, não infringe à 
Constituição nem viola a Lei nº 8.666. O que se veda é a preferência 
subjetiva e arbitrária por um produto, fundada exclusivamente na marca. 
Não há infringência quando se elege um produto (serviço etc.) em virtude 
de qualidades específicas, utilizando-se sua marca apenas como 
instrumento de identificação. No caso, não há preferência pela marca, 
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mas pelo objeto. A marca é, tão-somente, o meio pelo qual se 
individualiza o objeto que se escolheu”. 

Corroborando com o especificado, temos que não há nos autos qualquer 
impugnação do edital convocatório, tanto no aspecto formal ou legal, razão que 
transcorreu sem qualquer questionamento por parte dos licitantes presentes ou outros 
licitantes ou interessados quanto ao presente. 

Os dados das propostas e respectivos lances encontram-se lavrados no 
Mapa de Apuração. 

Após os lances, temos o seguinte: 

CANAÃ DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA – ME 

001 

MICRO COMPUTADOR COM AS SEGUINTES 
CARACTÉRISTICAS MINIMAS: Processador Intel I3 
7100, 4GB de memória RAM, HD 1 tera, leitor e 
gravador de CD/DVD, teclado, porta USB, Mouse, 
Monitor LED de 18.5”, WLAN 1707, Bluetooth 4 e 
Windows 10. 

UNID. 000006     3.500,00  
  

21.000,00  

A & I COMERCIO LTDA ME 

002 

IMPRESSORA, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS 
MINIMAS: Cartucho de toner Preto LaserJet; 
Tambor de imagens; 1 Porta USB 2.0 sem fio de alta 
velocidade; Placa sem fio banda dupla (canais de 
2,4 GHz e 5 GHz); memoria de 128 MB; protocolo 
TCP/IP: IPv4; IPv6; IP Modo direto; LPD; SLP; Bonjour; 
WS Descoberta; BOOTP/ DHCP/ AutoIP; WINS; 
SNMP v 1/2/3; e HTTP/HTTPS; A4; A5; A6; B5 (JIS); 
Papel (laser, papel comum, foto, rígido, velino), 
envelopes, etiquetas, cartões e cartões postais; 
110 volts tensão de entrada: 110 a 127 VAC (+/- 
10%), 60 Hz/50 Hz, 4,6 A; 380 watts (impressão 
ativa), 1,7 watts (pronto), 0,5 Watt (suspensa), 0,06 
watts (automático Off/Wake USB, habilitado no 
envio), 0,06 watts (desliga automático/liga 
manual), 0,06 (desligamento manual); Frente e 
verso manual; Até 600 x 600 dpi, HP FastRes 1200 
(qualidade de 1200 dpi); PCLmS, URF, PWG; 
Windows 10, 8, 7 (32-bit ou 64-bit): 2 GB de espaço 
disponível em disco, unidade de CD-ROM/DVD ou 
conexão com a Internet, Porta USB, Internet 
Explorer; Windows Vista (Apenas 32-bit): 2 GB de 
espaço disponível em disco, unidade de CD-
ROM/DVD ou conexão com a Internet, Porta USB, 
Internet Explorer 8; Windows XP SP3 ou posterior 
(Apenas 32-bit): qualquer processador compatível 
com Intel Pentium II, Celeron ou 233 MHz, 850 MB 
disponíveis de espaço em disco rígido, unidade de 
CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta 

UNID. 000005 
        

840,00  
    

4.200,00  
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USB, Internet Explorer 8 e Windows 10, 8, 7 (32-bit ou 
64-bit): 2 GB de espaço disponível em disco, 
unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a 
Internet, Porta USB, Internet Explorer; Windows Vista 
(Apenas 32-bit): 2 GB de espaço disponível em 
disco, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com 
a Internet, Porta USB, Internet Explorer 8; Windows 
XP SP3 ou posterior (Apenas 32-bit): qualquer 
processador Intel Pentium II, Celeron ou 233 MHz 
compatível, 850 MB de espaço disponível em 
disco, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com 
a Internet, porta USB, Internet Explorer 8. Apple OS 
X v10.10 (Yosemite), v10.9 (Mavericks), v10.8 
(Mountain Lion); 1 GB de espaço disponível em 
disco; Internet necessária; USB; Linux; Guia Passos 
Iniciais, Pôster de Configuração, Folheto de 
Suporte; Folheto do Guia de Garantia; CD-ROM de 
software e documentação da impressora; CD-
ROM com software drivers e documentação; CDs 
com software e documentação eletrônica; Cabo 
de alimentação; Cabo USB. 

Após as negociações da segunda etapa, passou-se para a abertura do 
invólucro contendo a documentação de habilitação dos licitantes: CANAÃ DE 
CARMO DISTRIBUIDORA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 10.542.335/0001-95, com sede na Rua 
Armando Chaves Monteiro, nº 105, Loja 01 - Boa Esperança, na cidade do Carmo, 
Estado do Rio de Janeiro, neste ato representado pelo Senhor ELTON MENEZES DA 
SILVA, brasileiro, casado, Representante Comercial, portador da Cédula de 
Identidade nº 12.606.330-4, expedida pelo Instituto Félix Pacheco, Estado do Rio de 
Janeiro e do CPF sob o nº 091.089.277-66 e A & I COMERCIO LTDA ME, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 
21.010.448/0001-66, com sede na Quatro de Dezembro, nº 8, Sala 008, Bairro Bom 
Pasto, na cidade de Manhuaçu, Estado de Minas Gerais, representado neste ato 
pelo ALAN DIONES FABIO ROCHA DE MORAIS, brasileiro, casado, empresário, 
portador da Cédula de Identidade nº MG13.152.037, expedida pela Secretaria de 
Segurança Pública do Estado de Minas Gerais e CPF sob o nº 065.576.266-39, sendo 
entregue aos presentes para averiguações e assinaturas. 

Após as averiguações constata-se que os licitantes CANAÃ DE CARMO 
DISTRIBUIDORA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 10.542.335/0001-95, com sede na Rua Armando 
Chaves Monteiro, nº 105, Loja 01 - Boa Esperança, na cidade do Carmo, Estado do 
Rio de Janeiro, neste ato representado pelo Senhor ELTON MENEZES DA SILVA, 
brasileiro, casado, Representante Comercial, portador da Cédula de Identidade nº 
12.606.330-4, expedida pelo Instituto Félix Pacheco, Estado do Rio de Janeiro e do 
CPF sob o nº 091.089.277-66 e A & I COMERCIO LTDA ME, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 21.010.448/0001-
66, com sede na Quatro de Dezembro, nº 8, Sala 008, Bairro Bom Pasto, na cidade de 
Manhuaçu, Estado de Minas Gerais, representado neste ato pelo ALAN DIONES FABIO 
ROCHA DE MORAIS, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de 
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Identidade nº MG13.152.037, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do 
Estado de Minas Gerais e CPF sob o nº 065.576.266-39, cumpriram o estabelecido no 
Edital Convocatório. 

Pelo licitante INFORMÁTICA PONTO COM LTDA – ME, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 
12.468.333/0001-29, com sede na Rua Tenente Brito Melo, nº 1365, Sala 402 – B, Bairro 
Barro Preto, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, representado neste 
ato pelo Procurador MARCELO JOSÉ DE LMA, brasileiro, casado, assessor comercial, 
portador da Cédula de Identidade nº MG15.582.440, expedida pela Secretaria de 
Segurança Pública e CPF sob o nº 088.505.276-59 manifesta intensão de recursos em 
face a desclassificação da proposta pela alegação de ofertar em sua proposta 
computador DELL, Lenovo e etc. Ressalta que o processo licitatório é amplo e não 
podendo este município determinar de quais fabricantes irá adquirir. 

Pelo licitante BOM DE MINAS COMERCIAL DE ALÉM PARAÍBA EIRELI ME, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
sob o nº 19.196.371/0001-19, com sede na Rua Monsenhor Raul Faria Cunha, nº 220, 
Bairro Goiabal, na cidade de Além Paraíba, Estado de Minas Gerais, representada 
pela Procuradora JAQUELINE DOS SANTOS SANT ANA, brasileira, solteira, auxiliar 
administrativo, portadora da Cédula de Identidade nº MG18.357.440, expedida pela 
Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais e CPF sob o nº 106.331.916-12 nada 
manifestou. 

Em face a manifestação o Pregoeiro suspendeu o Processo de Licitação 
nos legais. 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente sessão deste 
certame, cuja ata vai assinada por todos os presentes. 


