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ATA DE REALIZAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0044/2022 

Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois às 09:00, 

reuniram, a Pregoeira Oficial deste Órgão, Srta CAROLINE HENRIQUES 

DE AMORIM e membros da Equipe de Apoio Srªs KEDINA CANTÍLIO 

PEREIRA TIMOTEO e RENATA APARECIDA AREAS AMORIM, 

designados pelo Prefeito Municipal, através da Portaria nº 074/2022, de 

17/02/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei 10.520/02, para 

realizarem os procedimentos relativos ao Pregão Presencial Nº 0044/2022, 

referente ao Processo nº 001739/2021. Objeto: Registro de preços para 

eventual e futura contratação de empresa especializada na manutenção 

preventiva e corretiva com reposição de peças originais do fabricante e visitas 

“in loco”, de equipamentos de relógio de ponto com identificação biométrica 

instalados no prédio sede e em todas as unidades pertecentes a Prefeitura 

Municipal de Iúna. Estiveram presentes os Srºs RODRIGO SOUZA 

PIMENTEL E ARTHUR FINOTTI CAPACIA, fiscais do contrato. Em 

conformidade com às disposições contidas no Edital, a Pregoeira abriu a 

sessão pública e efetuou o credenciamento de interessados. A seguir foram 

recebidos os envelopes contendo as propostas de preços e as documentações 

de habilitação. Procedeu-se à abertura do envelope de proposta de preços e 

logo em seguida foi efetuado o registro dos preços apresentados pelo 

respectivo licitante no sistema informatizado próprio do Pregão Presencial. A 

proponente foi classificada 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 a 

licitante convocada para apresentação de lances, sendo registrados no histórico 

que, ao final da sessão, produziram os seguintes resultados: 

HISTÓRICO DE LANCES: 

Lote 1 Rodada 1: INTER PONTO SOLUÇÕES EM PONTO E ACESSO 

LTDA lance R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais).  

EMPRESA VENCEDORA POR LOTE: 

INTER PONTO SOLUÇÕES EM PONTO E ACESSO LTDA no lote 1 

no valor total de R$ 192.000,00 (cento e noventa e um mil novecentos e 

noventa e nove reais e cem centavos). 

Não há cadastro de reserva. 

Depois de verificado junto ao Site do Tribunal de Contas da 

União/Controladoria Geral da União a idoneidade e a regularidade da 

documentação do licitante classificado, o mesmo foi inabilitado, pois 
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apresentou Atestado de Capacidade Técnica em cópia simples, em desacordo 

com o item 1.6.1 do Edital. Consta-se ainda que foi realizada diligência junto 

ao site oficial da Receita Federal para verificação do Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica (CNPJ) da licitante, haja vista que o documento apresentado 

pela empresa foi impresso faltando informações, conforme item 8.14 do 

Edital. Considerando o disposto no item 1.7 do Edital, foi firmada pelo 

representante credenciado a Declaração de que cumpre o inciso XXXIII do 

artigo 7º da Constituição da República, previsto no item 7.6 do Edital. Foi 

concedida a palavra ao presente à sessão para manifestação da intenção de 

recurso, após ser divulgado o resultado da licitação conforme indicado no 

quadro "Resultado da Sessão Pública", tendo o mesmo desistido de impetrar 

recurso. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10h50min, 

cuja ata foi lavrada e assinada pela Pregoeira Oficial, Equipe de Apoio e 

Representantes Presentes. 
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REPRESENTANTE DA EMPRESA: 

 

 

INTER PONTO SOLUÇÕES EM PONTO E ACESSO LTDA  

FLAVIO AURELIO CRUZ DA SILVA  

 

 

 


