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ATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, ABERTURA E 
JULGAMENTO DE SEU CONTEÚDO ENDEREÇADOS AO PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 20/2018, INSTAURADO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2018, 

CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL VÍDEO WALL E 
SISTEMA DE VOTAÇÃO PARA O NOVO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. 

 
 

Preâmbulo: Às 9h:15min do dia 3 (três) de agosto do ano de 2018 (dois mil e 

dezoito), na Escola do Legislativo Municipal de Sete Lagoas, reuniu a pregoeira e sua 
equipe de apoio, nomeados que foram pelo Ato nº 24.876, de 02 de janeiro de 2018, 

para proceder ao recebimento dos envelopes, a abertura e julgamento de seu conteúdo, 
referente ao processo licitatório em referência. Publicidade: Dando início aos trabalhos 
a pregoeira verificou que o extrato do edital, convocando as empresas do ramo 

pertinente ao objeto licitado, foi publicado no Diário Oficial do Município, Edição nº 
1.261, de 21/06/2018, em jornal de circulação diária no município (Diário Boca do 

Povo), edição 4.917, de 21/06/2018 e no Diário Oficial do Legislativo, edição nº 782, de 
22/06/208. O edital, na íntegra, foi inserido no site oficial – www.camarasete.mg.gov.br 
–, e cópia integral do instrumento convocatório foi afixada no quadro geral de avisos que 

se encontra no hal de entrada desta Casa Legislativa e no quadro de aviso dos 
respectivos andares foi afixado o extrato de convocação. Assim foi cumprido o disposto 

no artigo 4º, inciso I da Lei Nacional nº 10.520, de 2002 e artigo 8º, § 1º, inciso IV da 
Lei Nacional nº 12.527, de 2011 (Lei de Acesso à Informação). Diante da publicidade 
concedida ao certame empresas retiraram o edital, conforme demonstra o relatório 

inserido nestes autos. Houve impugnação ao edital motivo pelo qual a sessão inicial foi 
suspensa com a comunicação aos interessados. Proferido o julgamento, procedência em 

parte, foi redesignada data da nova sessão pública para entrega e recebimento dos 
envelopes, devidamente publicado no Diário Eletrônico do Legislativo, Edição nº 803, de 

23.07.2018, no Diário Eletrônico do Município, Edição nº 1.283, de 23.07.2018 e em 
jornal diário de circulação local (Diário Boca do Povo), Edição nº 4.937, de 24.07.2018. 
As empresas que retiraram o edital no site oficial deste Poder Legislativo encontram 

registradas no Relatório que é parte integrante e inseparável deste processo. 
Credenciamento: No dia e horário designado no edital regente do certame duas 

empresas se apresentaram e protocolaram, a tempo e modo, seus envelopes contendo a 
proposta comercial e os documentos de habilitação, quais sejam: IT SISTEMAS 
ELETRÔNICOS E INFORMATIZADOS EIRELI - EPP, nesta sessão representada pela Sr. 

Pierre da Rosa Krajuskinas, portador do CPF nº 058.625.686-54 e da Carteira de 
Identidade nº M 42.397.731-3 e VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, neste ato 

representada pelo Sr. Luciano de Lima Pires, portador do CPF nº 043.870.206-95 e da 
Carteira de Identidade nº M 6.087.898. Presentes ainda a esta sessão o Sr. Rafael 
Gonçalves, portador do CPF nº 086.789.196-39 e da Carteira de Identidade nº MG 

16.431.006, representando nesta sessão público o Observatório Social de Sete Lagoas, 
que desde já manifestou que tem orientação da Diretoria daquele Observatório para não 

assinar a ata, o Sr. Jorge Roberto da Silva, servidor desta Casa lotado no Setor de 
Controle Interno. Presentes ainda os Sr. Eduardo Diniz Freitas, diretor de informática 
desta Casa e o Sr. Leandro de Paula Andrade, integrantes da comissão técnica 

nomeados para assessorar a pregoeira, visto tratar-se de equipamento no qual ela não 
detém conhecimento técnico, nos termos da Sessão VIII, nº 2 do edital regente1. 

Registre-se, oportunamente, que iniciado a sessão pública no horário designado no 
edital regente deste certame, qual seja, às 9h:15min., o representante da licitante 
proponente It Sistemas Eletrônicos e Informatizados Eireli – EPP, Sr. Pierre da Rosa 

                                                           
1 A pregoeira poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal deste Poder Legislativo ou, ainda, de 

pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão de aceitabilidade da proposta. 

http://www.camarasete.mg.gov.br/


 Câmara Municipal de Sete Lagoas  
ESTADO DE MINAS GERAIS 

Av. Getúlio Vargas, 111 – Centro – Sete Lagoas / MG - CEP: 35700-046 
Fone: 31 3779-6300 | www.setelagoas.mg.leg.br 

 

__________________________________________________________________________________ 

Krajuskinas, protocolou na Secretaria desta Casa, às 9h:14min., seus envelopes. 
Considerando a redação da Seção V, nº 32 do edital regente, c/c o art. 4º, inciso VII da 
lei Nacional nº 10.520, de 2002, a pregoeira, por entender que os envelopes estavam 

sendo entregue tempestivamente, recebeu-os e promoveu o credenciamento dos 
representantes das licitantes proponentes. O representante da licitante proponente 

Visual Sistemas Eletrônicos Ltda, Sr. Luciano de Lima Pires, manifestou que consultando 
o edital regente consta que o horário de entrega dos envelopes é 9h:00min. Não 
obstante a manifestação retro mencionada ratifica sua decisão de manter a participação 

neste certame de ambas licitantes proponentes, ficando registrado o direito 
constitucional da ampla defesa e do contraditório que é concedido à licitante Visual 

Sistemas Eletrônicos Ltda. Abertura do Envelope Propostas Comercial: Em seguida 
a pregoeira, equipe de apoio e representantes das licitantes proponentes conferiram os 
lacres dos envelopes e constataram a sua inviolabilidade, apondo a necessária rubrica. 

Feito isto, a pregoeira passou à abertura dos Envelopes nº 01 contendo a proposta 
comercial escrita, constatando. A licitante proponente IT SISTEMAS ELETRÔNICOS E 

INFORMATIZADOS EIRELI - EPP, apresentou a sua proposta escrita no valor global de R$ 
507.000,00 (quinhentos e sete mil reais), para pagamento, prazo de entrega e validade 
da proposta de acordo com as normas ditadas pelo edital. A licitante proponente VISUAL 

SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, apresentou a sua proposta escrita no valor global de R$ 
650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), para pagamento, prazo de entrega e 

validade da proposta de acordo com as normas ditadas pelo edital. Em seguida a 
proposta comercial foi repassada para os representantes das licitantes proponentes para 
conferência, as quais foram todas rubricadas. Neste instante o representante da licitante 

proponente It Sistemas Eletrônicos e Informatizados Eireli – EPP, solicitou da palavra e 
fez alguns apontamentos técnicos em desfavor da proposta comercial apresentada pela 

licitante proponente Visual Sistemas Eletrônicos Ltda. Diante disso, por envolver questão 
técnicas que fogem a competência da pregoeira, por ela foi determinada a suspensão da 

presente sessão pelo prazo de 40 (quarenta) minutos, quando então a manifestação da 
licitante IT Sistemas Eletrônicos foi encaminhada para a comissão técnica encarregada 
de auxiliar a pregoeira. Retornando aos trabalhos e com fundamento no relatório 

apresentado pelos integrantes da equipe técnica dessa Casa, a pregoeira manifestou 
pela improcedência total dos questionamentos, razão pela qual deliberou no sentido de 

classificar ambas as propostas. O relatório expedido pela equipe técnica é parte 
integrante e inseparável desse processo. Ato contínuo, a pregoeira, em obediência ao 
comando da Seção IX do edital regente, após fazer a classificação da proposta comercial 

e declarar a sua aceitabilidade, iniciou a fase de lances, os quais estão registrados na 
planilha inserida aos autos e desta ata é parte integrante e inseparável. Com o avançado 

da hora e em comum acordo entre os representantes das licitantes a sessão foi suspensa 
até às 14 horas, quando então a licitante proponente que apresentou a melhor proposta 
na fase anterior passou à demonstração da funcionalidade mínima do sistema exigida no 

edital. Feito isto, a equipe técnica e a pregoeira aprovaram, sem nenhuma ressalva dos 
participantes. Abertura do Envelope Documentação: Encerrado a fase de lance, a 

pregoeira passou a abertura dos envelopes nº 2, contendo a documentação necessária à 
fase de habilitação da licitante proponente que ofertou o menor preço na anterior. 
Analisando os documentos apresentados com o que foi exigido no edital a pregoeira 

delibera no sentido de habilitar a licitante proponente Visual Sistemas Eletrônicos Ltda 
por ter atendido na íntegra os documentos exigidos para esta fase. Em seguida todos os 

documentos de habilitação foram rubricados pela pregoeira, equipe de apoio e pelos 
representantes das licitantes proponentes. Deliberação da pregoeira: Tendo em vista 

                                                           
2 Será admitida a participação neste certame a licitante proponente que promover a entrega dos seus envelopes – 

proposta comercial e documentação – até o encerramento da fase de credenciamento. 
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que o processo obedeceu aos tramites da legislação aplicada, a pregoeira declara como 
vencedora do presente certame licitatório a licitante proponente VISUAL SISTEMAS 
ELETRÔNICOS LTDA que irá fornecer o objeto desta licitação ao preço global de R$ 

256.200,00 (duzentos e cinquenta e seis mil e duzentos reais), nas condições acima 
narradas. Fase Recursal: Franqueada a palavra aos representantes das licitantes 

proponentes para que utilizassem o direito de manifestar e motivar a intenção de 
recorrer, o Sr. Pierre da Rosa Krajuskinas assim manifestou: “que a licitante proponente 
Visual Sistema apresentou em sua proposta comercial uma máquina modelo e catálogos 

de equipamentos que não atendem as especificações do edital, prejudicando o 
funcionamento do sistema e da solução a ser adquirida pela Câmara”. Franqueada a 

palavra ao Sr. Luciano de Lima Pires que assim pronunciou: “O recurso não pode ser 
genérico devendo ser especificado qual item o catalogo não atende”. Aguarde-se o 
transcurso do prazo. Encerramento: Pela pregoeira foi determinada a suspensão da 

presente sessão pública, pelo prazo de 30 (trinta) minutos, necessários à lavratura da 
presente ata. Retornando aos trabalhos esta ata foi lida, aprovada e por todos assinada, 

quando então, nada mais a tratar, a pregoeira agradeceu a presença de todos e deu por 
encerrada a presente sessão pública. 
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