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ATA DE REALIZAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2021 
Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um às 09h, reuniram, a 

Pregoeira Oficial deste Órgão, Srta CAROLINE HENRIQUES DE AMORIM e membros 

da Equipe de Apoio Srªs ELIANE PEREIRA DE AGUIAR e JOELMA DUTRA DOS 

REIS PIMENTEL, designados pelo Prefeito Municipal, através da Portaria nº 072/2021, de 

08/02/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei 10.520/02, para realizar os 

procedimentos relativos ao Pregão Presencial Nº 8/2021, referente ao Processo nº 

2985/2020. Estando presente também o Assessor Técnico Especializado – TI, Senhor 

Eberton Raider da Costa, Matrícula 308980. Objeto: Registro de preços para eventual e 

futura aquisição de suprimentos e acessórios para impressoras multifuncionais. Em 

conformidade com às disposições contidas no Edital, a Pregoeira abriu a sessão pública e 

efetuou o credenciamento de interessados, neste momento foi identificado que a empresa 

MADE INFO SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.344.057/0001-88 encontra-se impedida de 

licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, conforme consulta 

no Portal da Transparência da União (anexo), por este motivo a empresa supramencionada 

não foi credenciada. A seguir foram recebidos os envelopes contendo as propostas de 

preços e as documentações de habilitação. Foi identificado que os dois envelopes da 

empresa: MATTHEUS MOURA LOUZADA LOPES – CNPJ: 29.033.424/0001-34 veio 

identificado da seguinte forma: ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA (conforme cópia em 

anexo), por este motivo a pregoeira entrou em contato com o Setor Jurídico desta 

municipalidade, Dra Jennifer Martins Bonfante, que a orientou a desclassificar a empresa, 

pois não era possível identificar qual envelope tratava-se de Proposta de Preços e qual 

envelope tratava-se de Habilitação, em seguida a Pregoeira procedeu conforme orientada, 

desclassifcando a empresa Mattheus Moura Louzada Lopes e devolvendo os dois 

envelopes. Logo após, procedeu-se à abertura dos envelopes de propostas de preços e logo 

em seguida foi efetuado o registro dos preços apresentados pelos respectivos licitantes no 

sistema informatizado próprio do Pregão Presencial, neste momento foi identificado que os 

lotes 21 e 22 da empresa JOSÉ OSVALDO LOPES – MEI foi cotado com marca similiar e 

o edital exige original, desta forma a empresa foi informada e desclassificada nos 

respectivos lotes. As proponentes foram classificadas de acordo com o disposto nos incisos 

VIII e IX, do Art.4º, da Lei 10.520/02. Após essa fase, foi iniciada a fase competitiva e as 

licitantes convocadas para apresentação de lances, sendo registrados no histórico que, ao 

final da sessão, produziram os seguintes resultados: 

Comercial H10 Eireli nos lotes 1 por "Declínio de lance", 2 por "Declínio de lance", 3 por 

"Declínio de lance", 4 por "Declínio de lance", 5 por "Declínio de lance", 6 por "Declínio 

de lance", 7 por "Declínio de lance", 8 por "Declínio de lance", 9 por "Declínio de lance", 

10 por "Não cotar todos os itens", 11 por "Não cotar todos os itens", 12 por "Não cotar 

todos os itens", 13 por "Não cotar todos os itens", 14 por "Declínio de lance", 15 por 

"Declínio de lance", 16 por "Declínio de lance", 17 por "Declínio de lance", 18 por 

"Declínio de lance", 19 por "Declínio de lance", 20 por "Declínio de lance", 21 por 

"Declínio de lance", 22 por "Declínio de lance", 23 por "Declínio de lance", 24 por 

"Declínio de lance", 25 por "Declínio de lance", 26 por "Declínio de lance", 27 por 
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"Declínio de lance", 28 por "Declínio de lance", 29 por "Não cotar todos os itens", 30 por 

"Não cotar todos os itens", 32 por "Não cotar todos os itens", 33 por "Declínio de lance", 

34 por "Não cotar todos os itens", 35 por "Não cotar todos os itens", 38 por "Não cotar 

todos os itens" e 39 por "Não cotar todos os itens", JOSÉ OSVALDO LOPES nos lotes 1 

por "Declínio de lance", 2 por "Declínio de lance", 3 por "Declínio de lance", 4 por 

"Declínio de lance", 5 por "Não cotar todos os itens", 9 por "Declínio de lance", 10 por 

"Não cotar todos os itens", 11 por "Não cotar todos os itens", 12 por "Não cotar todos os 

itens", 13 por "Não cotar todos os itens", 19 por "Declínio de lance", 21 por "COTAR 

ITEM COM MARCA SIMILAR", 22 por "COTAR ITEM COM MARCA SIMILAR", 23 

por "Não cotar todos os itens", 24 por "Declínio de lance", 27 por "Declínio de lance", 28 

por "Declínio de lance", 30 por "Declínio de lance", 31 por "Declínio de lance", 32 por 

"Não cotar todos os itens", 33 por "Declínio de lance", 34 por "Não cotar todos os itens", 

35 por "Declínio de lance", 36 por "Declínio de lance", 37 por "Declínio de lance", 38 por 

"Declínio de lance" e 39 por "Não cotar todos os itens" e ROBSON CAMPOS KUHN nos 

lotes 6 por "Declínio de lance", 7 por "Declínio de lance", 8 por "Declínio de lance", 14 por 

"Declínio de lance", 15 por "Declínio de lance", 16 por "Declínio de lance", 17 por 

"Declínio de lance", 18 por "Declínio de lance", 20 por "Declínio de lance", 25 por 

"Declínio de lance", 26 por "Declínio de lance", 29 por "Declínio de lance", 31 por 

"Declínio de lance", 36 por "Declínio de lance" e 37 por "Declínio de lance" 

HISTÓRICO DE LANCES: 

Lote 1 Rodada 1: ROBSON CAMPOS KUHN lance R$ 24.570,00 (vinte e 

quatro mil quinhentos e setenta reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 2 Rodada 1: ROBSON CAMPOS KUHN lance R$ 23.751,00 (vinte e 

três mil setecentos e cinquenta e um reais) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 3 Rodada 1: ROBSON CAMPOS KUHN lance R$ 23.751,00 (vinte e 

três mil setecentos e cinquenta e um reais) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 4 Rodada 1: ROBSON CAMPOS KUHN lance R$ 23.751,00 (vinte e 

três mil setecentos e cinquenta e um reais) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 5 Rodada 1: ROBSON CAMPOS KUHN lance R$ 4.652,00 (quatro mil 

seiscentos e cinquenta e dois reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 6 Rodada 1: ROBSON CAMPOS KUHN lance R$ 1.995,00 (um mil 

novecentos e noventa e cinco reais), JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 

1.993,50 (um mil novecentos e noventa e três reais e cinquenta centavos).  
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Lote 6 Rodada 2: ROBSON CAMPOS KUHN lance R$ 1.992,00 (um mil 

novecentos e noventa e dois reais), JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 

1.990,50 (um mil novecentos e noventa reais e cinquenta centavos).  

Lote 6 Rodada 3: ROBSON CAMPOS KUHN lance R$ 1.989,00 (um mil 

novecentos e oitenta e nove reais), JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 

1.987,50 (um mil novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).  

Lote 6 Rodada 4: ROBSON CAMPOS KUHN lance R$ 1.986,00 (um mil 

novecentos e oitenta e seis reais), JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 

1.984,50 (um mil novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos).  

Lote 6 Rodada 5: ROBSON CAMPOS KUHN lance R$ 1.983,00 (um mil 

novecentos e oitenta e três reais), JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 

1.980,00 (um mil novecentos e oitenta reais).  

Lote 6 Rodada 6: ROBSON CAMPOS KUHN lance R$ 1.978,50 (um mil 

novecentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos), JOSÉ OSVALDO 

LOPES lance R$ 1.977,00 (um mil novecentos e setenta e sete reais) e não 

havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 7 Rodada 1: JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 1.866,00 (um mil 

oitocentos e sessenta e seis reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 8 Rodada 1: JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 1.810,50 (um mil 

oitocentos e dez reais e cinquenta centavos) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 9 Rodada 1: ROBSON CAMPOS KUHN lance R$ 1.671,00 (um mil 

seiscentos e setenta e um reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 10 Rodada 1: ROBSON CAMPOS KUHN lance R$ 1.016,00 (um mil 

dezesseis reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do 

lote subsequente.  

Lote 11 Rodada 1: ROBSON CAMPOS KUHN lance R$ 1.016,00 (um mil 

dezesseis reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do 

lote subsequente.  

Lote 12 Rodada 1: ROBSON CAMPOS KUHN lance R$ 1.016,00 (um mil 

dezesseis reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do 

lote subsequente.  

Lote 13 Rodada 1: ROBSON CAMPOS KUHN lance R$ 1.016,00 (um mil 

dezesseis reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do 
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lote subsequente.  

Lote 14 Rodada 1: ROBSON CAMPOS KUHN lance R$ 1.373,40 (um mil 

trezentos e setenta e três reais e quarenta centavos), JOSÉ OSVALDO LOPES 

lance R$ 1.372,20 (um mil trezentos e setenta e dois reais e vinte centavos) e 

não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 15 Rodada 1: JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 1.314,00 (um mil 

trezentos e quatorze reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 

disputa do lote subsequente.  

Lote 16 Rodada 1: Comercial H10 Eireli lance R$ 1.318,50 (um mil trezentos 

e dezoito reais e cinquenta centavos), JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 

1.317,00 (um mil trezentos e dezessete reais).  

Lote 16 Rodada 2: Comercial H10 Eireli lance R$ 1.312,50 (um mil trezentos 

e doze reais e cinquenta centavos), JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 

1.311,00 (um mil trezentos e onze reais) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 17 Rodada 1: ROBSON CAMPOS KUHN lance R$ 1.228,00 (um mil 

duzentos e vinte e oito reais), Comercial H10 Eireli lance R$ 1.224,00 (um mil 

duzentos e vinte e quatro reais), JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 1.222,00 

(um mil duzentos e vinte e dois reais).  

Lote 17 Rodada 2: JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 1.220,00 (um mil 

duzentos e vinte reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 

disputa do lote subsequente.  

Lote 18 Rodada 1: Comercial H10 Eireli lance R$ 1.507,20 (um mil 

quinhentos e sete reais e vinte centavos), JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 

1.506,00 (um mil quinhentos e seis reais) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 19 Rodada 0: ROBSON CAMPOS KUHN lance R$ 2.832,50 (dois mil 

oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos) e não havendo mais 

lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 20 Rodada 1: JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 24.594,00 (vinte e 

quatro mil quinhentos e noventa e quatro reais), ROBSON CAMPOS KUHN 

lance R$ 24.570,00 (vinte e quatro mil quinhentos e setenta reais).  

Lote 20 Rodada 2: JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 24.564,00 (vinte e 

quatro mil quinhentos e sessenta e quatro reais), ROBSON CAMPOS KUHN 

lance R$ 24.552,00 (vinte e quatro mil quinhentos e cinquenta e dois reais).  
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Lote 20 Rodada 3: JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 24.540,00 (vinte e 

quatro mil quinhentos e quarenta reais), ROBSON CAMPOS KUHN lance R$ 

24.534,00 (vinte e quatro mil quinhentos e trinta e quatro reais).  

Lote 20 Rodada 4: JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 24.528,00 (vinte e 

quatro mil quinhentos e vinte e oito reais) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 21 Rodada 0: ROBSON CAMPOS KUHN lance R$ 3.960,00 (três mil 

novecentos e sessenta reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se 

a disputa do lote subsequente.  

Lote 22 Rodada 1: ROBSON CAMPOS KUHN lance R$ 61.593,00 (sessenta 

e um mil quinhentos e noventa e três reais) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 23 Rodada 1: ROBSON CAMPOS KUHN lance R$ 185.617,00 (cento e 

oitenta e cinco mil seiscentos e dezessete reais) e não havendo mais lances 

para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 24 Rodada 1: ROBSON CAMPOS KUHN lance R$ 27.450,00 (vinte e 

sete mil quatrocentos e cinquenta reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 25 Rodada 1: JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 5.497,50 (cinco mil 

quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) e não havendo mais 

lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 26 Rodada 1: JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 2.858,70 (dois mil 

oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos) e não havendo mais 

lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 27 Rodada 1: JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 4.998,00 (quatro mil 

novecentos e noventa e oito reais), ROBSON CAMPOS KUHN lance R$ 

4.990,00 (quatro mil novecentos e noventa reais).  

Lote 27 Rodada 2: JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 4.980,00 (quatro mil 

novecentos e oitenta reais), ROBSON CAMPOS KUHN lance R$ 4.970,00 

(quatro mil novecentos e setenta reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 28 Rodada 0: ROBSON CAMPOS KUHN lance R$ 30.000,00 (trinta 

mil reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 

subsequente.  

Lote 29 Rodada 1: ROBSON CAMPOS KUHN lance R$ 3.389,70 (três mil 

trezentos e oitenta e nove reais e setenta centavos), JOSÉ OSVALDO LOPES 
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lance R$ 3.388,50 (três mil trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta 

centavos).  

Lote 29 Rodada 2: JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 3.387,00 (três mil 

trezentos e oitenta e sete reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 30 Rodada 1: ROBSON CAMPOS KUHN lance R$ 3.740,00 (três mil 

setecentos e quarenta reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 

disputa do lote subsequente.  

Lote 31 Rodada 1: JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 1.539,50 (um mil 

quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos), Comercial H10 Eireli 

lance R$ 1.539,00 (um mil quinhentos e trinta e nove reais).  

Lote 31 Rodada 2: JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 1.538,50 (um mil 

quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos), Comercial H10 Eireli 

lance R$ 1.538,00 (um mil quinhentos e trinta e oito reais).  

Lote 31 Rodada 3: JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 1.537,50 (um mil 

quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), Comercial H10 Eireli 

lance R$ 1.537,00 (um mil quinhentos e trinta e sete reais) e não havendo mais 

lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 32 Rodada 1: ROBSON CAMPOS KUHN lance R$ 2.241,00 (dois mil 

duzentos e quarenta e um reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 33 Rodada 1: JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 28.796,00 (vinte e oito 

mil setecentos e noventa e seis reais), Comercial H10 Eireli lance R$ 

28.760,00 (vinte e oito mil setecentos e sessenta reais), ROBSON CAMPOS 

KUHN lance R$ 28.720,00 (vinte e oito mil setecentos e vinte reais).  

Lote 33 Rodada 2: JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 28.700,00 (vinte e oito 

mil setecentos reais), ROBSON CAMPOS KUHN lance R$ 28.400,00 (vinte e 

oito mil quatrocentos reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 

disputa do lote subsequente.  

Lote 34 Rodada 1: ROBSON CAMPOS KUHN lance R$ 27.960,00 (vinte e 

sete mil novecentos e sessenta reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 35 Rodada 1: ROBSON CAMPOS KUHN lance R$ 38.500,00 (trinta e 

oito mil quinhentos reais), JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 38.450,00 

(trinta e oito mil quatrocentos e cinquenta reais).  
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Lote 35 Rodada 2: ROBSON CAMPOS KUHN lance R$ 38.250,00 (trinta e 

oito mil duzentos e cinquenta reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 36 Rodada 1: Comercial H10 Eireli lance R$ 34.070,40 (trinta e quatro 

mil setenta reais e quarenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 37 Rodada 1: Comercial H10 Eireli lance R$ 103.275,90 (cento e três 

mil duzentos e setenta e cinco reais e noventa centavos) e não havendo mais 

lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 38 Rodada 1: JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 17.987,50 (dezessete 

mil novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), ROBSON 

CAMPOS KUHN lance R$ 17.950,00 (dezessete mil novecentos e cinquenta 

reais).  

Lote 38 Rodada 2: JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 17.937,50 (dezessete 

mil novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), ROBSON 

CAMPOS KUHN lance R$ 17.875,00 (dezessete mil oitocentos e setenta e 

cinco reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 

subsequente.  

Lote 39 Rodada 0: ROBSON CAMPOS KUHN lance R$ 15.980,00 (quinze 

mil novecentos e oitenta reais).  
Vale ressaltar que a empresa arrematante do lote 22 (Robson Campos Kuhn) usufruindo do 

benefício previsto no item 8.10 do edital foi considerada arrematante do lote 23, tendo em 

vista tratar-se do mesmo material e considerando que o 2º colocado apresentou proposta de 

preço acima do estimado e não demonstrou interesse na arrematação.  

Não obtiveram lances os lotes 19, 21, 28 e 39 mantendo o valor da proposta inicial. O Lote 

39 ficou acima do valor estimado e por este motivo, os autos serão encaminhados a 

Secretaria de Gestão, Planejamento e Finanças para análise do Gestor e posterior tomada de 

decisão.  

EMPRESAS VENCEDORAS POR LOTE: 

Comercial H10 Eireli nos lotes 31, 36 e 37 no valor total de R$ 138.883,30 (cento e trinta 

e oito mil oitocentos e oitenta e três reais e trinta centavos), JOSÉ OSVALDO LOPES 

nos lotes 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 26 e 29 no valor total de R$ 48.647,90 (quarenta 

e oito mil seiscentos e quarenta e sete reais e noventa centavos) e ROBSON CAMPOS 

KUHN nos lotes 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 

35, 38 e 39 no valor total de R$ 557.078,50 (quinhentos e cinquenta e sete mil setenta e 

oito reais e cinquenta centavos). 

Depois de verificado junto ao Site do Tribunal de Contas da União/Controladoria Geral da 

União a idoneidade e a regularidade da documentação dos licitantes classificados, os 
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mesmos foram arrematantes dos respectivos lotes, tendo sido, então, concedida a palavra 

aos presentes à sessão para manifestação da intenção de recurso, após ser divulgado o 

resultado da licitação conforme indicado no quadro "Resultado da Sessão Pública", tendo 

os mesmos desistidos de impetrarem recurso. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada 

a sessão às 12h12min, cuja ata foi lavrada e assinada pela Pregoeira Oficial, Equipe de 

Apoio e Representantes Presentes. 
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