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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO  

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022 
PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 01/22 

 
Às 14 horas do dia 4 de fevereiro de 2022, reuniram-se no Plenário da Câmara Municipal de 
Caxambu, o Pregoeiro Anderson Andrade Felipe e a equipe de Apoio composta da servidora 
Alcíone Maria do Sacramento e nomeados pela Portaria nº 12/2022, e a assessora de imprensa 
da Câmara a senhora Sonia Meireles de Barros, com a finalidade de receber os envelopes de 
documentação pertinente ao processo acima epigrafado, referente a Contratação da prestação de 
serviços de editoração eletrônica e impressão em formato tabloide, do Jornal “Câmara Aberta”, 
atendendo as necessidades da Assessoria de Imprensa da Câmara Municipal, para o período de 
fevereiro a dezembro de 2022, com serviço composto de editoração eletrônica (composição de 
texto; diagramação; formatação das páginas/ “escaneamento” de alta definição – mínimo de 300 
PPI – e tratamento da qualidade gráfica das fotografias), fotolitos ou CTP e impressão em 
máquina rotativa ou plana, com acabamento, referente a 11 (onze) edições cada uma contendo 
5.000 exemplares do jornal “Câmara Aberta”, em papel branco “75 gramas”, em formato 
tabloide, com 8 (oito) páginas cada, sendo 4 quatro preto e branca e 4 (quatro) coloridas. 
Iniciando a sessão, o Pregoeiro realizou a fase de orientação e credenciamento tendo recebido as 
declarações exigida no edital e seus anexos, em especial a declaração comprobatória de 
enquadramento como ME e EPP, registrando a presença dos licitantes a seguir:  
 
 
EMPRESA 1 – INFO DIRECT COMERCIAL LTDA. - ME, inscr ita no CNPJ nº 12.959.463/0001-
64, representada pelo senhor ANTÔNIO GOMES LARA portador do RG nº M-607.866 – SSP/MG 
e do CPF nº 163.313.706-68. 
 
EMPRESA 2 – BELÔ GRÁFICA LTDA - ME, inscrita no CNP J nº 16.589.145/0001-00, 
representada pelo senhor LEONARGO FIGUEIREDO VEIGA, portador do RG nº MG-8.652.122 
– SSP/MG e do CPF nº 904.310.906-10 
 
 
Em seguida, o envelope contendo a proposta foi aberto com o auxílio dos demais membros da 
equipe de apoio, onde o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto ora licitado, bem como 
prazos e condições da contratação do objeto de acordo com aqueles definidos no Edital, e 
observou que os valores apresentados estavam compatíveis com a média de preço constante no 
Anexo I do edital. A seguir, o Pregoeiro deu início à fase de negociação, chegando-se ao valor 
global final de R$ 34.639,99 (trinta e quatro mil, seiscentos e trinta e nove reais e noventa e 
nove centavos) equivalente a 11 (onze) edições no valor de R$ 3.149,09 (três mil, cento e 
quarenta e nove reais e nove centavos) para o item 01 do Anexo I do edital, com o qual o 
Pregoeiro considerou que o preço obtido era exequível. Sendo assim, declarou habilitada a 
empresa acima citada, e passou para a fase seguinte de conferência de documentos de 
habilitação. Iniciando a fase de habilitação, o Pregoeiro procedeu à abertura do envelope nº 2 e 
analisou a documentação apresentada pela empresa licitante, verificando que a mesma 
encontrava-se em perfeita consonância, atendendo, assim, às exigências do item 1 e demais 
constantes do Anexo II do instrumento convocatório. Ato contínuo, todos os documentos foram 
rubricados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, e demais presentes, passando a fazer parte dos 
autos do processo citado. Sendo assim, o Pregoeiro declarou a empresa Belô Gráfica Ltda - 
ME vencedora do certame, e logo após franqueou a palavra ao representante da empresa 
licitante, no qual a mesma não quisera se manifestar sobre o resultado do certame, e ainda, 
perguntados, declinaram sobre a intenção de impetrar recursos em face ao resultado final. O 
envelope da empresa INFO DIRECT COMERCIAL LTDA. - ME foi devolvido para seu 
respectivo representante ao final da presente sessão. Fazem-se integrantes da presente ata os 
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mapas e a proposta das empresas como se aqui estivessem transcritos. Nada mais havendo para 
ser apreciado ou discutido, às 14 horas e 29 minutos, encerraram-se os trabalhos e após lida a 
presente ata foi a mesma assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e licitante presente. 
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